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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 
 

Thanh Thủy, ngày 06 tháng 09 năm 2020 

                                      
Kính gửi:  Quý khách hàng  

Các đơn vị tiếp thị và môi giới Dự Án Vườn Vua Resort & Villas 
 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ thông báo về bảng giá biệt thự 
và một số khoản mục chi phí áp dựng ngày 07/09/2020, cụ thể như sau: 

 
1. Chi phí lắp đặt đường ống nước khoáng từ bể trung tâm về tầng 1 của 

Biệt thự: 
Chủ đầu tư ưu tiên 25 khách hàng tiếp theo sau khi hết chương trình ưu đãi lắp 

đặt đường ống dẫn khoáng về tầng 1 khu biệt thự của Quý khách hàng, nếu khách hàng 
có nhu cầu lắp đặt đường ống dẫn khoáng về biệt thự, chi phí cho mỗi căn là 
100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).  

2. Đơn giá sử dụng dịch vụ nước khoáng khách hàng mua sử dụng tại biệt thự: 
90.000 đ/m3 (chín mươi ngàn đồng trên một mét khối) và tính theo đồng hồ nước 
khoáng riêng. 

3. Khách hàng có nhu cầu tự hoàn thiện nội ngoại thất, chủ đầu tư có thể bàn 
giao thô hoàn thiện mặt ngoài cơ bản, giá bán biệt thự cho khách hàng được khấu trừ 
chi phí nội thất như sau: 

 
STT Nội dung Chi phí nội thất giảm 

trừ 
Ghi chú 

1 BT Bích Liên 200.000.000  
2 BT Thanh Liên 370.000.000  
3 BT Hồng Liên 1 tầng 250.000.000  
4 BT Hồng Liên 2 tầng 485.000.000  
5 BT Kim Liên 750.000.000  

4. Chi phí khách hàng tự làm bể bơi được giảm trừ vào giá bán biệt thự là: 
150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng). 

 
* Các đơn giá, chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT. 
* Khi có sự thay đổi về chính sách bán hàng Chủ đầu tư sẽ thông báo cho khách hàng 
và các đơn vị tiếp thị và môi giới Dự Án Vườn Vua Resort & Villas biết để triển khai 
thực hiện. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 
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Dương Mạnh Tuấn 

 


