
STT Nội dung Lưu ý quan trọng

Giám đốc dự án: Vũ Hoàng Hiệp - 0936 147 966

Trợ lý GĐDA: Lê Đức Trọng - 0989 889 748

Admin: Ms Thu- 0866 48 1816

- NVKD lock căn trên nhóm Zalo: "...."

- Cú pháp lock căn: <Đơn vị> Lock căn <Mã căn>

- Số lượng căn được lock mỗi lần không quá 3 căn.

- Mỗi đơn vị chỉ được lock lại 1 lần liên tiếp với căn đó trong trường hợp 

không có đơn vị nào xếp hàng lock.

-Khi Admin xác nhận lock, Đơn vị được phép lock căn 30 phút để làm thủ 

tục cho KH. 

- Sau 30', nếu đơn vị không làm thủ tục đặt cọc, tự động unlock căn đó 

không cần thông báo lại. 

* TH cọc tại CEN:

Sau khi báo cọc, đơn vị có 15 phút kể từ thời điểm Đơn vị nhận tiền của Khách 

Hàng, Đơn vị có trách nhiệm nộp tiền về công ty hoặc chuyển khoản vào TK 

công ty và gửi bản scan phiếu thu về cho Admin. 

 + Đặt cọc theo quy định: 100,000,000VNĐ/căn.

 + Đặt cọc tối thiểu: 50,000,000 VNĐ/căn.

Bổ sung đủ cọc trong vòng 24h.

+ Tên TK: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

+ STK: 11520099910017 - Techcombank CN Hà Nội

+ Nội dung CK: [Tên khách hàng] Số CMT Đặt cọc [Mã căn] Dự án 

Sunshine Golden River.

- Đơn bị hướng dẫn KH lên làm thủ tục đặt cọc tại VP CEN: Phòng thủ 

tục, tầng 1, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. (Gặp admin Thu)

* TH cọc tại CĐT:

Sau khi báo cọc, đơn vị có 15 phút kể từ thời điểm Đơn vị nhận tiền của Khách 

Hàng, Đơn vị có trách nhiệm gửi bản scan phiếu thu về cho Admin. 

 + Đặt cọc theo quy định: 100,000,000VNĐ/căn.

 + Đặt cọc tối thiểu: 50,000,000 VNĐ/căn.

Bổ sung đủ cọc trong vòng 24h.

+ Tên TK: Công ty Cổ phần Xây Lắp Sunshine E&C

+ Số Tài Khoản: 0667 04070 888 999 - NH HD Bank, chi nhánh Hoàn 

Kiếm, PGD Thủ Đô

Nội dung CK: [Tên Khách hàng]  [CMT] Đặt cọc [Mã căn] Dự án 

Sunshine Golden River

- Đơn vị hướng dẫn KH lên làm thủ tục cọc tại VP CĐT: Tòa Sunshine 

Center, 16 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- NVKD gửi mail book ký HĐ cọc cho thunt5@cenland.vn trước 1 ngày 

làm việc (Trong giờ hành chính)

* Lưu ý: NVKD làm xác nhận giao dịch có đầy đủ chữ ký của khách 

hàng, NVKD và CĐT nộp về cho admin trong vòng 12h kể từ khi làm thủ 

tục đặt cọc (Mẫu XNGD ở sheet bên cạnh)

- NVKD lock căn trên nhóm Zalo: "...."

- Cú pháp lock căn: <Đơn vị> Lock căn <Mã căn>

- Số lượng căn được lock mỗi lần không quá 3 căn.

- Mỗi đơn vị chỉ được lock lại 1 lần liên tiếp với căn đó trong trường hợp 

không có đơn vị nào xếp hàng lock.

-Khi Admin xác nhận lock, Đơn vị được phép lock căn 30 phút để làm thủ 

tục cho KH. 

- Sau 30', nếu đơn vị không làm thủ tục đặt cọc, tự động unlock căn đó 

không cần thông báo lại. 

+ Tên TK: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

+ STK: 11520099910017 - Techcombank CN Hà Nội

+ Nội dung CK: [ khách hàng] Số CMT Đặt chỗ [Mã căn] Dự án Sunshine 

Golden River.

Hoặc nhận TM

Tiền đặt chỗ: 200,000,000 VNĐ. Tối thiểu 50tr, bổ sung đủ tiền ngày làm 

việc kế tiếp

- Đơn bị hướng dẫn KH lên làm thủ tục đặt cọc tại VP CEN: Phòng thủ tục, 

tầng 1, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. (Gặp admin Thu)

Địa điểm làm thủ tục: Tầng 1, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, CG, HN

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h-11h45 và 13h30 đến 17h15) và sáng thứ 7 

từ 8h đến 11h45

Sau khi KH đủ cọc (100 triệu) KH ký kết HĐBĐ, Trong vòng 10 ngày KH 

đóng đủ 10% giá bán căn hộ (Chưa VAT) theo quy định. (Trong trường hợp 

ngày thanh toán trùng với ngày nghỉ/ngày lễ thì KH được gia hạn thanh toán 

sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ/ngày lễ)

+ NVKD gửi book ký HĐMB vào email admin (thunt5@cenland.vn) trước 

ngày khách lên ký 2 ngày làm việc

+ NVKD gửi thông tin khách hàng theo file book ký (Mẫu book ký tại sheet 

bên cạnh)

+ Tên TK: Công ty Cổ phần Xây Lắp Sunshine E&C

+ Số Tài Khoản: 0667 04070 888 999 - NH HD Bank, chi nhánh Hoàn Kiếm, 

PGD Thủ Đô

Nội dung CK: [Tên Khách hàng]  [CMT] nộp tiền lần....../đợt....... [Mã căn] 

Dự án Sunshine Golden River

- Đơn vị hướng dẫn KH lên làm thủ tục cọc tại VP CĐT: Tòa Sunshine Center, 

16 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
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YÊU CẦU ĐỐI VỚI NVKD

2

THỦ TỤC LOCK CĂN + ĐẶT CHỖ GIÁ TRẦN SHOPHOUSE

3

 Yêu cầu NVKD cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo file book ký và 

gửi kèm:

• Ảnh chụp rõ nét CMT & Hộ khẩu người đứng tên HĐ

• Ngày ký HĐ

QUY TRÌNH GIAO DỊCH DỰ ÁN SUNSHINE GOLDEN RIVER

1

TÀI LIỆU DỰ ÁN 

Thông tin liên hệ

THỦ TỤC LOCK CĂN + ĐẶT CỌC TÒA CAO TẦNG VÀ PENHOUSE

THỦ TỤC BOOK KÝ HĐMB
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+ Sau khi KH hoàn thành thủ tục Cọc/ ký Hợp đồng thành công, yêu cầu NVKD gửi ảnh chụp chứng từ liên quan: Giấy cọc, HĐBĐ/HĐMB, Giấy nộp tiền, Giấy hẹn,… 

cho Admin. 

+ Mọi việc phát sinh không theo quy trình trên phải xin ý kiến AM và Người phụ trách

+ Nếu NVKD tự ý giao dịch không đúng quy trình trên thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hậu quả gây ra.


