
STT CÂU HỎI TRẢ LỜI

1 Hành lang tòa nhà rộng bao nhiêu? Hành lang rộng 1,6m

2
Miễn phí 3 năm phí dịch vụ là bao gồm cả phí trong tòa nhà và phí bên 

ngoài tòa nhà hay thế nào?
Miễn phí 3 năm phí quản lý tòa nhà trong đó đã có phí vận hành các tiện ích công cộng

3

Dự kiến phí sang năm thứ 4 là bao nhiêu? Có thể hiện trong hợp đồng 

ko? Như của Vinhomes thì sau 5 năm hỗ trợ 8k/m2 thì trong hợp đồng 

ghi là 15k/m2

Chủ đầu tư hỗ trợ phí quản lý vận hành trong 03 năm đầu tiên. Từ năm 04 trở đi, Cư 

dân sẽ bầu Ban quản trị tòa nhà để tự lựa chọn đơn vị quản lỹ cũng như mức phí quản 

lý.

4 Chiều cao tầng hầm là bao nhiêu mét ? 
Chiều cao tầng hầm từ cốt sàn hầm thô đến:

- Sàn thô khu vực sân vườn, đường ngoài nhà: 3400mm

- Sàn thô khu vực trong công trình P8&P9: 4750mm
5 Khoảng cách giữa 2 tòa IS1 – IS2 là bao nhiêu mét ? Khoảng cách Min 27,6m

6
Hệ thống cấp nước trong dự án có được lọc tinh để khách sử dụng tại 

vòi giống như TMO ko hay về sau khách phải tự lắp máy lọc nước ? 
Theo tiêu chuẩn cấp nước của thành phố Hà Nội và không có đầu lọc tại vòi

7
Dự án có hệ thống an ninh riêng ko ? và camera an ninh được đặt trong 

tòa nhà hay sử dụng chung với hệ thống camera an ninh của VSC? 

Có hệ thống camera an ninh được đặt tại tầng hầm và tại từng tầng của mỗi tòa

8
Hệ thống tủ điện có được nối với ni tơ lỏng để phòng chống cháy nổ ko 

? 
Có

9 Gian lánh nạn có thêm chức năng gì bên trong không ? Không

10 Căn studio ko thiết kế không thấy chỗ để giường ???? Tất cả các căn hộ đều được chỗ để giường. Xem lại layout

11 Cư dân impe có được dùng tiện ích vườn nhật, công viên TT, BBQ k?
Cư dân của Imperia Smart City đều được hưởng tất cả các lợi ích trong khu đô thị. 

Không có sự phân biệt giữa cư dân của Imperia và cư dân của Vinhomes.
12 Tiện ích của Imper cư dân smart có được vào dùng k? Có

13 Có sảnh lễ tân không? Có

14 Thuộc phân khúc Ruby hay Sapphire Thuộc dòng sản phẩm Imperia của đơn vị phát triển MIK Group

15 Có mấy hầm để xe? 1 hầm

16

Phí bảo lãnh ngân hàng được quy định tại điều mục nào?

Có được giảm trừ phí bảo lãnh ngân hàng khi khách hàng không nhận 

BLNH không?

Phí bảo lãnh đã được cấu thành trong giá bán, việc giảm trừ phí bảo lãnh thì liên hệ 

admin để biết thêm thông tin chi tiết.

17 CĐT dùng điều hòa Multi 1 cục nóng nhiều cục lạnh? Không sử dụng điều hòa Multi, chỉ có điều hòa cục bộ. Xem danh mục VLHT

18 Tường ngăn căn hộ xây bằng gạch hay dùng tấm acotic? Gạch tuynel (sét nung) kết hợp gạch XMCL

19

Theo quy hoạch có cầu vượt nối từ dự án kết nối với đường Lê Trọng 

Tấn Hà Đông đã có thông tin về thời gian hoàn thành và thời gian đưa 

vào sử dụng chưa?

Đã thi công , hiện hữu cây cầu đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng

20 Các tòa Imperia có shop khối đế không Có

21 Phòng tắm nhà WC có vách kính không Có

22 Có thu phí bể bơi không Đã nằm trong phí QL VH

23
Khách hàng của Imperia sau đặt lịch sử dụng tiện ích qua app VinID 

hay app riêng của MIK

Mikhome có app riêng cho cư dân, nếu những tiện ích thuộc Vinhomes quản lý thì sẽ 

đặt qua app của Vin

24
Trong tiến độ thanh toán không thấy nhắc tới KPBT. Vậy KPBT đóng 

khi nào 
KPBT sẽ được thanh toán muộn nhất tại ngày bàn giao căn hộ.  Đã được quy định rõ tại 

CSBH 

25
Con của cư dân Imperia Smart City có được học trường Vinschool 

không?
Có

26 Cư dân ISC có được ưu tiên gì hơn cư dân của Vin không? Không sẽ sử dụng chung toàn bộ tiện ích và được hưởng quyền lợi như nhau

27
Cư dân ISC có được sử dung các tiện ích của các phân khu khác ví dụ 

S1, S2, S3 của Vin không?
Có

28
Phí sử dụng các tiện ích chung (có phí) của cư dân Mik có tương tự 

với cư dân Vin không?
Cư dân của Imperia đều được sử dụng các tiện ích chung cùng 1 mức phí với các cư 

dân của Vin 

29

Nếu khách nước ngoài cứ cọc, cứ vào tiền còn hợp đồng mua bán sau 

này sang ký thì sao? Bên chủ đàu tư có hỗ trợ không ? Vì hiện tại họ 

chưa sang VietNam được ? Họ vẫn đóng tiền chuẩn theo cdt.

Không được vì theo luật mua bán nhà ở bắt buộc khách nước ngoài phải đến Việt Nam 

ký HĐMB

BỘ HỎI ĐÁP THÔNG TIN IMPERIA SMART CITY (TÒA IMPERIA SMART 1 (P8) & IMPERIA SMART 2 (P9))

“Chúng tôi rất thận trọng khi đưa ra các thông tin này nhằm mục đích hỗ trợ NVKD tư vấn về dự án, chúng tôi tin tưởng rằng các thông tin dưới đây là chính xác tại thời điểm này, tuy nhiên các tài liệu này 

không phải là báo cáo hay cam kết của Chủ đầu tư. Mọi thông tin dưới đây có thể bị thay đổi bởi chủ đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết” .

Các câu hỏi bổ sung


