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137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

STT Nội dung Diễn giải
Người phụ 

trách
Lưu ý

1. Hỗ trợ bán hàng

a. GĐDA: Ms. Tuyết Mai 0986893119

b. QLDA: Mr. Quốc Đạt 0911779881

c. Hỗ trợ MKT: Ms. Huệ Phương 0373858988

2. Hỗ trợ thủ tục

Admin: Ms. Thu 0866481816

Mail: thunt5@cenland.vn
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Đăng nhập 

tài khoản 

Cenhomes

1. Lock căn:

Cú pháp lock căn: [Đơn vị] lock [Mã căn] 

a. Số tiền đặt cọc: 100.000.000 VNĐ

b. Trong vòng 60 phút kể từ khi admin xác nhận lock, đơn vị có trách nhiệm gửi admin ảnh chụp 

CMND/CCCD/Hộ chiếu của khách hàng để admin lập “Phiếu bán hàng” gửi CĐT bản mềm để 

CĐT soạn “Thỏa thuận đặt cọc”; đơn vị liên hệ admin lấy bản cứng “Phiếu bán hàng”để nộp cho 

CĐT và đưa KH đến VP CĐT hoàn tất thủ tục đặt cọc

c. Trường hợp lock ngoài giờ từ 22h trở đi, thì đến 8h30 sáng hôm sau sẽ unlock nếu  trước 8h30 

đơn vị đó chưa gửi đủ thông tin xác nhận cọc cho admin.

2. Thông tin chuyển tiền:

KH chuyển khoản/nộp tiền đặt cọc sang CĐT, chuyển tiền theo thông tin sau:

+ Nội dung:[Tên KH]  đặt cọc mua [Mã căn] dự án Tháp D25* Cầu Giấy

+ Tên TK: Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa – Công ty cổ phần

+ Số TK: 0781 00 668 6686

+ Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam(VCB) – CN Thanh Hóa

3. Địa điểm làm thủ tục:

+ VP chủ đầu tư: Số 9 Phạm Hùng, P.Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

+ Thời gian làm việc: Sáng từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30 tất cả các ngày trong tuần 

(trường hợp khách hàng làm thủ tục vào Chủ nhật cần báo trước cho admin/CĐT)

** Trong vòng 15 phút kể từ thời điểm xác nhận cọc, NVKD báo giao dịch riêng cho admin theo cú 

pháp:

1. Thông tin NVKD bán hàng

- Mã căn:

- Tên NVKD (Nếu là SLK thì ghi đầy đủ tên pháp nhân):

- Mã nhân viên: 

- Team: 

- Siêu thị: 

- Số điện thoại:

2. Chụp ảnh CMT 2 mặt của KH, kèm SĐT, ĐC liên hệ và hình ảnh Thỏa thuận đặt cọc (hoặc 

UNC)

1. Book ký HĐMB:

a. Hồ sơ gồm: file thông tin, Chứng minh thư/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu photo công chứng + bản gốc

b. Gửi cho: thunt5@cenland.vn

c. Gửi trước tối thiểu 02 ngày làm việc và trong giờ hành chính

d. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền đợt 1 (30%) và ký HĐ trong vòng 07 ngày kể từ ngày 

đặt cọc (Trường hợp gia hạn ký HĐ tối đa là 15 ngày)

2. Địa chỉ ký HĐ: 

+ VP chủ đầu tư: Số 9 Phạm Hùng, P.Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

+ Thời gian làm việc: Sáng từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30 tất cả các ngày trong tuần 

(trường hợp khách hàng làm thủ tục vào Chủ nhật cần báo trước cho admin/CĐT)

3. Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản cho CĐT

+ Nội dung: KH]  nộp tiền [đợt…] [Mã căn] dự án Tháp D25* Cầu Giấy

+ Tên TK: Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa – Công ty cổ phần

+ Số TK: 0781 00 668 6686

+ Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam(VCB) – CN Thanh Hóa

4. Liên hệ ký HĐMB (CĐT): Mr Dũng - 0965407594 hoặc Mr Tuấn 0977686203

6 ĐỔI TÊN Khách hàng chỉ được đổi tên cho người có quan hệ thân nhân và có giấy tờ chứng minh quan hệ
KHÁCH 

HÀNG

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

Nếu NVKD tự ý giao dịch không đúng quy trình trên thì phải chịu hình thức kỷ luật của BGĐ và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường vật chất với mọi thiệt hại gây ra.

QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN KINH DOANH

Dự án: Sky Park Residences
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