
STT QUY TRÌNH NỘI DUNG PHỤ TRÁCH GHI CHÚ

1, Thông tin, tài liệu dự án: Cenhomes.vn                                                                   

2, Giám đốc Dự án - Mr Lê Việt Anh - SĐT: 098 743 8700

3, Admin Dự án - Ms. Thu - 0866 48 1816 - thunt5@cenland.vn

4, Hành chính VP Thanh Hóa: Bùi Vân - 0949972886  

2 Check căn

NVKD check căn tại: Link check căn CĐT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NX9gfx5mW6zfZJqepSmLHC5JylqnDjov8BejTCVeSsM/edit?ts

=5c9ec833#gid=1448782799

NVKD/SLK

- NVKD lock căn theo cú pháp: [Đơn vị] lock [mã căn] 

- Các đơn vị có 30 phút để giữ căn, sau 30 phút không vào cọc tự động unlock không cần thông báo lại; 

Mẫu giấy đặt cọc: Biểu mẫu 01 theo quy định công ty                                                             

** Số tiền theo quy định: 50,000,000 VNĐ

Tối thiếu: 20,000,000 VNĐ. Bổ sung cọc trong 24h hoặc trước 12h00 ngày kế tiếp (tùy thuộc vào thời 

điểm nào đến trước)

1, Tại Hà Nội:    

- Địa điểm: Phòng thủ tục CENLAND, Tầng 1 - 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

- Thời gian: Thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 8:00 đến 11:45, chiều từ 13:30 đến 17:15 

2, Tại Thanh Hóa:    

- Địa điểm: Tòa nhà Hoa Sen, số 19 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa                                         

 - Thời gian: Thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng từ 8:00 đến 11:45, chiều từ 13:30 đến 17:15

3, Đối với các trường hợp thu cọc ngoài giờ hành chính, yêu cầu tuân thủ theo QĐ 45 của công ty:

- Sử dụng phiếu đặt cọc do công ty cấp (Mẫu 01 - Giấy đặt cọc) gồm 3 bản (01 bản khách hàng lưu, 02 

bản công ty lưu), cả 03 bản yêu cầu khách hàng ký tươi và mực xanh. Không chấp nhận các trường hợp ký 

hộ, ký thay trên giấy cọc (kể cả quan hệ vợ chồng, nhân thân,...)

- Các trường hợp thu Tiền mặt của khách hàng ngoài giờ hành chính phải nộp tiền về công ty trước 9h  

sáng ngày làm việc kế tiếp để được xác nhận hoàn tất thủ tục căn đó

4, THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN:

- Số Tài Khoản : 19129361256666 - Techcombank Chi Nhánh Đông Đô, TP Hà Nội

- Tên chủ TK: Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ 

- Sau khi thực hiện giao dịch thành công, Đơn vị có trách nhiệm xác nhận đặt cọc lên group Lock căn, cú 

pháp như sau: [Đơn vị] xác nhận đặt cọc [mã căn] 

- Ví dụ: Nguyễn Văn A/Mã nhân viên/team/siêu thị đặt cọc căn CT1-101                                                        

 - Gửi chứng từ đặt cọc + ảnh phiếu đặt cọc cho admin để được ghi nhận doanh số

- Trong vòng 10 phút, nếu đơn vị bán không gửi chứng từ, admin treo doanh số không ghi nhận 

nữa.

6 Đổi tên

-KH được quyền đổi tên cho người có cùng quan hệ huyết thống (Bố, mẹ, anh, chị, em ruột)                            

   - Mẫu đổi tên (tải về tại: tài liệu dự án) và BẮT BUỘC phải đem theo những chứng từ đã ký trước đó 

với CENLAND (Nếu có) và giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân.

Admin dự án

7 Ký HĐMB

- Hạn ký HĐ: 15 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm cả ngày lễ và Chủ nhật)

- Book ký trước 02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) ký HĐMB

- Hành chính STDA/SLK book ký THEO MẪU với Admin: thunt5@cenland.vn

Hành chính các 

đơn vị

1

Khách hàng

Thông tin 

liên hệ

Lưu ý: Mọi thủ tục không tuân theo quy trình trên NVKD/SLK cần xin ý kiến của Giám đốc Dự án và admin. Việc không tuân theo quy trình và có 

phát sinh vấn đề với Khách hàng NVKD tự chịu trách nhiệm.

QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐỐI VỚI NVKD VÀ KHÁCH HÀNG

Dự án: XUÂN MAI TOWER THANH HÓA

Lock căn3 NVKD/SLK

Xác nhận 

đặt cọc
Admin dự án5

Đặt cọc4


