
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ECO GREEN CITY 

 Tên dự án: Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp Eco-Green City 

 Vị trí: Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, khu vực phát triển  trọng điểm của Hà Nội. 

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Việt Hưng 

 Tổng thầu EPC: Xuan Mai Corp 

 Quy mô: 

 Tổng diện tích đất: 20.234 m 

 Gồm 4 tòa tháp với 1860 căn hộ 

 Từ tầng 1 – tầng 6: dịch vụ, tiện ích,… 

 Từ tầng 7 – tầng 35: căn hộ 

 Diện tích căn hộ: từ 55 – 115m2 

 Mật độ xây dựng: 35%, 65% diện tích còn lại là tiện ích 

 Thông tin ký HĐMB: 

 Địa điểm ký HĐMB: Tầng 2, Số 39, phố Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quâṇ 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nôị  

 Khi đến ký Hợp đồng mua bán, Khách hàng cần mang theo: 01 bộ Chứng minh thư 

nhân dân và Sổ hộ khẩu (tất cả đều photo có chứng thực) + Chứng từ đã nộp tiền 

đợt 1 qua Ngân hàng. 

 Trong trường hợp Khách hàng thay đổi người đứng tên trên Hợp đồng mua bán (các 

trường  hợp được thay đổi: vợ/chồng; từ bố mẹ sang con; anh/em ruột) Sales phải gửi đầy 

đủ thông tin qua email và viết đơn bản cứng có xác nhận của Ban lãnh đạo (CĐT yêu 

cầu) chính xác nhất cho Admin dự án trước 03 ngày khách ký, bao gồm: 

1. Thông tin trên CMND, Hộ khẩu 



2. Địa chỉ liên hệ ghi chi tiết địa chỉ có thể nhận thư tay trong giờ hành chính, yêu 

cầu: ghi đầy đủ tên đường (phố, xóm, thôn,..), tên phường/xã, quận/huyện, thành 

phố/tỉnh. 

3.  Số điện thoại liên lạc. 

4. Bản sao giấy đăng ký kết hôn hoặc sổ hộ khẩu có tên người đặt cọc (nếu trường 

hợp đổi tên vào Hợp đồng là bố/mẹ, anh/em ruột) 

5. Sales có trách nhiệm hướng dẫn tất cả K/H cùng đứng tên trên HĐMB ký chính, 

ghi đầy đủ họ vào trang có “Bên Mua” và ký nháy vào tất cả các trang trong 

HĐMB. 

 Sau khi ký HĐMB, K/H cầm phiếu hẹn lấy HĐMB. K/H sẽ nhận lại 01 bản HĐMB sau 

5-7 ngày. Nếu lãnh đạo CĐT có mặt ở Công ty thì K/H có thể được nhận HĐ ngay. 

 Thanh toán  tiền mua căn hộ bằng hình thức chuyển khoản, hoặc nộp tiền mặt vào tài 

khoản ngân hàng của Chủ đầu tư, K/H chuyển khoản trước 01 ngày, cầm theo Ủy nhiệm 

chi or giấy nộp tiền vào TK Chủ đầu tư lên ký HĐMB. 

Số Tài khoản CĐT: 

 Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH BẤT ĐÔṆG SẢN VÀ XÂY DƯṆG VIÊṬ 

HƯNG 

 Tài khoản VNĐ    : 000466268888 

 Ngân hàng             : Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô, 

PGD Cầu Giấy 

 Thời gian làm việc của Chủ đầu tư: 

+ Làm việc theo giờ hành chính: Sáng từ 9h đến 16h30 các ngày trong tuần, nghỉ chiều Thứ 7, 

ngày Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước. 

 Anh chị check căn qua link em gửi và tuân thủ theo nội quy sau: 

1. Check và lock căn qua Hoaipt (0969.15.9919). Số tiền đặt cọc tối thiểu 5.000.000 VNĐ. 

2. Nhân viên kinh doanh “NVKD” sau khi đã thu tiền XNGD của Khách hàng, áp dụng 

với các giao dịch thu tiền bên ngoài văn phòng, hoặc thu ngoài giờ hành chính phải chụp 

ảnh giấy cọc xác nhận giao dịch (qua Imessage, Viber, Zalo, FB….) cho Admin và ghi 

kèm nội dung sau: “<Họ tên NVKD> - <Mã nhân viên> - <team> - <world>, đã nhận 



đặt cọc/đặt cọc điều kiện của KH <tên đầy đủ của KH>, số tiền là <…>, căn hộ số <…> 

- tòa <…>, dự án <…>”. 

3. NVKD có trách nhiệm nộp tiền về công ty sau 01h (một giờ) kể từ khi nhắn tin xác 

nhận giao dịch cho Admin. Đối với trường hợp NVKD thu tiền XNGD ngoài giờ hành 

chính, chiều thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định, NVKD phải nộp về sau 01h 

(một giờ) tính từ thời điểm văn phòng bắt đầu làm việc. 

4. Nếu NVKD không nộp tiền về công ty theo thời gian quy định nêu trên, giao dịch sẽ 

tự động hủy mà không được thông báo lại. 

5. Ngoài ra, các giao dịch đặt cọc DKNH của dự án Eco Green City có hiệu lực 48h tính từ 

thời điểm xác nhận (áp dụng đối với các giao dịch Khách hàng đã nộp tiền cho công ty). 

Hết 48h mà không có thỏa thuận nào khác, giao dịch cũng sẽ tự động hủy mà không 

được thông báo lại. 

 


