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PHẦN 1 

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

- Bộ luật Dân sự đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 

24 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Kinh doanh bất động sản đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Nhà ở đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25 

tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản; 

- Văn bản số 1385/UBND-XD ngày 07 tháng 10 năm 2005 về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây; 

- Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2014 về việc phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại các lô đất quy hoạch ký hiệu CT1, 

CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8 tỷ lệ 1/500; 

- Văn bản số 634/HĐXD-DAXD ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Cục Quản lý hoạt động xây 

dựng – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Khu nhà ở 

Văn Phú Hi Brand; 

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CD 707092 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội cấp ngày 30 tháng 05 năm 2016; 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số 1032744201 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp 

ngày 31 tháng 12 năm 2009, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 02 tháng 11 năm 2016; 

- Văn bản số 6693/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về 

việc cho phép Công ty TNHH Hi Brand Việt nam tiếp tục sử dụng 65.606 m
2
 đất tại phƣờng 

Phú La, quận Hà Đông để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà ở Hi Brand; 

- Văn bản số 89/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng ngày 09 tháng 11 năm 2016 về việc hƣớng 

dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án khu nhà ở Văn Phú Hi Brand thuộc Khu đô thị mới 

Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội;Văn bản số 1977/QĐ-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2017 về việc 

điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 6693/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Thỏa thuận Nguyên tắc về việc nhận chuyển nhƣợng một phần Dự án thuộc Dự án Khu nhà ở 

Văn Phú Hi Brand giữa Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ và Công 

ty TNHH Hi Brand Việt Nam ngày 08 tháng 02 năm 2017; 

- Thông báo số 279/HĐXD-QLTK của Cục quản lý Hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng ngày 

12/04/2017 về việc thông báo về kết quả thẩm định TKKT kết cấu phần ngầm công trình Khu 

chung cƣ cao tầng H-CT2 thuộc Dự án Khu nhà ở Văn Phú Hi Brand;Căn cứ nhu cầu và thỏa 

thuận của Các Bên, 
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PHẦN 2 

THÔNG TIN CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG  

Hợp Đồng Đ t Mua này được ký vào     ………….     ……… ăm ……….giữa Hai Bên 

dưới đây: 

BÊN NHẬN Đ T MU  (sau đây gọi tắt là “Bên  ”) 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

Địa chỉ :  Số 63 Lê Văn Lƣơng, phƣờng Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

ĐKKD số : 0106063867 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2012, 

thay đổi lần 05 ngày 01/03/2016; 

Điện thoại : 04.3 555 1990;               Fax:    

Tài khoản số : 190 288 1177 8888 tại NH Techcombank - CN Đông Đô - HN; 

Đại diện : Bà Trần Thị Thanh Bình; 

Chức vụ : Tổng Giám đốc. 

Và: 

BÊN Đ T MU  (sau đây gọi tắt là “Bên B” ho c “Khách Hàng”) 

1. Ông (bà):..................................Ngày sinh: ...................... 

CMTND/Hộ chiếu: ..........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:............................. 

Hộ khẩu thƣờng trú: ................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: .................................................................................................... 

Email: ....................................................................................................................... 

2. Ông (bà):............................................. Ngày sinh: ................................................... 

CMTND/Hộ chiếu:........................Ngày cấp:........................ Nơi cấp:.............................. 

Hộ khẩu thƣờng trú: ................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................... 

Email:........................................................................................................................  

Bên A và Bên B sau đây đƣợc gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”  
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PHẦN 3 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦ  HỢP ĐỒNG 

Trên cơ sở: 

(i) Bên A là Chủ đầu tư D   n “Chung cư H-CT2 thuộc D   n Đầu tư xây d ng Khu nhà ở Hi 

Brand ” tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 

có tên thương mại là THE K-PARK, theo Thỏa thuận Nguyên tắc về việc nhận chuyển 

nhượng một phần D   n thuộc D   n Khu nhà ở Văn Phú Hi Brand giữa Công ty TNHH 

HiBrand Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Ph t triển Bất động sản Thế Kỷ ngày 

08/02/2017;  

(ii)  Bên B là c  nhân có đủ điều kiện theo quy định của ph p luật Việt Nam, có nhu cầu th c 

s  về nhà ở và có khả năng tài chính để mua Căn Hộ (như được định nghĩa tại Điều 1 Hợp 

Đồng) với chi tiết và thông số kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng. 

(iii)  Bên A đồng ý nhận đặt mua, và Bên B đồng ý được đặt mua Căn Hộ với c c điều kiện quy 

định tại Hợp Đồng Đặt Mua. 

Hai Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Đ t Mua với các điều khoản và điều kiện sau: 

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

1.1. Trừ khi ngữ cảnh trong Hợp Đồng Đ t Mua này quy định khác đi, các thuật ngữ và từ ngữ 

viết hoa sau đây sẽ có nghĩa nhƣ sau: 

1.1.1. Bên/BênKia/Bên Đó/Bên Còn Lại: Có nghĩa là Bên A, ho c Bên B/Khách Hàng 

(đƣợc giải th ch trong phần mở đầu của Hợp Đồng Đ t Mua) tùy theo ngữ cảnh. 

1.1.2. Bên Thứ Ba: Có nghĩa là bất kỳ một bên nào khác không phải là một trong hai 

Bên ký kết Hợp Đồng Đ t Mua. 

1.1.3. Chủ Đầu Tư: Là Bên A hay Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Bất động sản 

Thế Kỷ. 

1.1.4. Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền: Là các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 

cấp phép, phê duyệt, chấp thuận và xác nhận các nội dung liên quan đến Căn Hộ, 

Dự Án, Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và Hợp Đồng Đ t Mua theo Quy định của 

Pháp luật. 

1.1.5. Dự Án: Có nghĩa là Dự án “Chung cƣ H-CT2 thuộc Dự án Đầu tƣ xây dựng Khu 

nhà ở Hi Brand” tại Khu đô thị mới Văn Phú, phƣờng Phú La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội do Bên A làm Chủ Đầu Tƣ, có tên thƣơng mại là “The K-Park”. 

1.1.6. Căn Hộ: Có nghĩa là căn hộ trong Tòa Nhà thuộc Dự Án mà Bên B đ t mua, 

đƣợc Bên A đầu tƣ và xây dựng theo cấu trúc kiểu khép k n, phù hợp với thiết kế 

đã đƣợc phê duyệt, có các chi tiết kỹ thuật và đ c điểm đƣợc liệt kê cụ thể tại Phụ 

Lục 1 của Hợp Đồng này. 

1.1.7. Giá Bán Căn Hộ: Là giá bán Căn Hộ theo thỏa thuận của Các Bên nêu tại Phụ 

Lục 2 của Hợp Đồng này mà Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A theo 

quy định tại Hợp Đồng này và Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, đã bao gồm thuế 

GTGT, tiền sử dụng đất theo quy định và chƣa bao gồm kinh ph  bảo trì phần sở 

hữu chung nhà chung cƣ và các khoản thuế, ph , lệ ph  và chi phí khác liên quan 

đến việc cấp Giấy Chứng Nhận, chi ph  lắp đ t và sử dụng dịch vụ riêng cho căn 

hộ. Giá Bán Căn Hộ ghi trên Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ sẽ phù hợp với Giá Bán 

Căn Hộ ghi trên Hợp Đồng này. 
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1.1.8. Diện Tích S  Dụng Căn Hộ: Là phần diện t ch thông thuỷ của Căn Hộ đƣợc quy 

định tại Điều 5.2.1 dƣới đây và đƣợc mô tả tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này. 

1.1.9. Hai Bên/Các Bên: Có nghĩa là Bên A và Bên B/Khách Hàng (đƣợc giải th ch 

trong phần mở đầu của Hợp Đồng Đ t Mua). 

1.1.10. Hợp Đồng/Hợp Đồng Đ t Mua: Là hợp đồng đ t mua này cùng các phụ lục và 

tài liệu kèm theo, cùng các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đƣợc Hai Bên lập và ký 

kết vào từng thời điểm. 

1.1.11. Hợp Đồng Mua Bán/ Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ: Là Hợp đồng mua bán căn 

hộ đƣợc ký kết giữa Bên B với Chủ Đầu Tƣ để mua Căn Hộ.  

1.1.12. Khoản Đ t Mua: Là tổng số tiền mà Bên B chuyển cho Bên A theo quy định tại 

Điều 3 và Mục II Phụ Lục 2 của Hợp Đồng. 

1.1.13. Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung: là khoản tiền 2% giá bán căn hộ chƣa 

bao gồm VAT nhƣ đƣợc quy định tại Phụ lục II đ nh kèm Hợp Đồng mà Các Bên 

có nghĩa vụ phải đóng góp đối với phần sở hữu riêng của mình để phục vụ cho 

việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Của Tòa Nhà ho c/và Dự Án. 

1.1.14. Thời Gian Bàn Giao Căn Hộ: Là ngày dự kiến bàn giao Căn Hộ cho Bên B theo 

thỏa thuận giữa Các Bên quy định tại Điều 5.1 Hợp Đồng. 

1.1.15. Ngày Bàn Giao Thực Tế: Là ngày thực tế mà Chủ Đầu Tƣ bàn giao Căn Hộ cho 

Bên B. 

1.1.16. Nội Quy/Bản Nội Quy Chung Cư: Là bản nội quy quản lý và sử dụng chung cƣ 

do Chủ Đầu Tƣ ban hành và tất cả các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm. 

1.1.17. Sự Kiện Bất Khả Kháng: Có nghĩa là sự kiện xảy ra mang t nh khách quan và 

nằm ngoài tầm kiểm soát của Hai Bên, bao gồm nhƣng không giới hạn các sự kiện 

nhƣ: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh ho c các 

thảm hỏa khác chƣa lƣờng hết đƣợc, sự thay đổi ch nh sách ho c ngăn cấm của 

Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền... 

1.1.18. Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ: Là văn bản thông báo của Bên A 

gửi cho Bên B theo quy định tại Điều 4.1 và Phụ Lục 3 của Hợp Đồng. 

1.1.19. Quy định của Pháp luật: Là toàn bộ các quy định pháp luật của Nhà nƣớc Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến Dự Án và Hợp Đồng Đ t Mua. 

1.1.20. Giấy Chứng Nhận: Có nghĩa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Căn Hộ do Cơ Quan Nhà Nƣớc 

Có Thẩm Quyền cấp. 

1.1.21. Thuế GTGT/Thuế V T: Là thuế giá trị gia tăng phải nộp liên quan đến việc 

mua bán Căn Hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam tùy từng thời điểm. 

1.1.22. Tòa Nhà: Là tòa nhà chung cƣ có Căn Hộ thuộc Dự Án đƣợc Bên A đầu tƣ xây 

dựng. 

1.1.23. VND/Đồng Việt Nam: Là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam. 

1.1.24. “/”: đƣợc hiểu là “ho c” 

1.2. Nguyên tắc giải thích: 

1.2.1. Các từ và thuật ngữ viết hoa tại Điều 1.1 nêu trên và/ho c tiêu đề/tên các điều 

khoản của Hợp Đồng chỉ nhằm mục đ ch thuận tiện cho việc tra cứu và không làm 

ảnh hƣởng nội dung của các điều khoản. Nếu có sự mâu thuẫn giữa nội dung của 
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một điều khoản cụ thể và tiêu đề/tên của điều khoản đó thì sẽ áp dụng nội dung 

của điều khoản đó để giải quyết các vấn đề đƣợc đ t ra trong phạm vi điều khoản 

đó. 

1.2.2. Các tham chiếu đến Bên Thứ Ba sẽ đƣợc hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân 

(có đầy đủ năng lực dân sự) ho c một pháp nhân (đƣợc thành lập hợp pháp theo 

quy định của pháp luật Việt Nam), cũng nhƣ những ngƣời thừa kế ho c những 

ngƣời thay thế các cá nhân và pháp nhân đó. 

ĐIỀU 2.  Đ I TƯỢNG CỦ  HỢP ĐỒNG 

2.1. Bên A đồng ý dành cho Bên B quyền ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và Bên B đồng ý sẽ 

ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với Chủ Đầu Tƣ để mua Căn Hộ mô tả tại Phụ Lục 1 Hợp 

Đồng này, theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đ t Mua, các Quy định Pháp 

luật. 

2.2. Để đảm bảo việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và trên cơ sở các thỏa thuận tại Hợp 

Đồng Đ t Mua này, Bên B đồng ý chuyển cho Bên A Khoản Đ t Mua nhƣ quy định tại 

Điều 3 Hợp Đồng này theo đúng lịch biểu quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đ t Mua; 

Bên B cam kết sẽ không hủy ngang/đơn phƣơng chấm dứt thực hiện Hợp Đồng Đ t Mua. 

2.3. Phù hợp với các quy định tại Hợp Đồng Đ t Mua, tiến độ đầu tƣ thi công phần móng Tòa 

Nhà và các Quy định của Pháp luật, Bên A sẽ quyết định và thông báo cho Bên B về thời 

điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán. 

ĐIỀU 3.  KHOẢN Đ T MU  VÀ TIẾN ĐỘ TH NH TOÁN KHOẢN Đ T MU  

Khoản Đ t Mua và tiến độ thanh toán Khoản Đ t Mua sẽ tuân theo quy định tại Mục II Phụ Lục 2 

của Hợp Đồng này. 

3.1. Mọi khoản tiền đƣợc niêm yết và đƣợc chuyển theo Hợp Đồng Đ t Mua sẽ đƣợc thực hiện 

bằng Đồng Việt Nam, theo lịch biểu quy định tại Mục II Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đ t 

Mua, qua phƣơng thức bằng tiền m t ho c chuyển khoản vào tài khoản của Bên A.   

3.2. Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ Khoản Đ t Mua theo lịch biểu quy định tại Mục II 

Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đ t Mua; Khoản Đ t Mua sẽ đƣợc Bên A khấu trừ vào Giá Bán 

Căn Hộ mà Bên B phải thanh toán khi Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán. 

ĐIỀU 4.  HỢP ĐỒNG MU  BÁN CĂN HỘ 

4.1. Ngày dự kiến ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ là: từ ngày 15/07/2017 đến ngày 

15/08/2017. Đến thời điểm ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, Bên A sẽ gửi Thông Báo 

Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ cho Bên B. 

Trƣờng hợp quá 15/08/2017, mà Bên A chƣa ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ thì Bên A 

phải chịu một khoản phạt chậm tiến độ bằng 150% lãi suất huy động kỳ hạn 06 tháng của 

Ngân hàng Techcombank công bố tại thời điểm xử lý vi phạm, t nh trên Khoản Đ t Mua 

kể từ ngày 15/08/2017 đến thời điểm: (i) Bên A gửi Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán 

Căn Hộ cho Bên B và/ho c (ii) Ngày Bên A ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ trên thực tế 

tùy thời điểm nào đến sớm hơn. Quá thời hạn 15/10/2017 mà Bên A vẫn chƣa ký Hợp 

Đồng Mua Bán Căn Hộ và/ho c Bên A chƣa gửi Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn 

Hộ cho Bên B, Bên B có quyền đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 

9.2 Hợp Đồng.  

4.2. Các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ sau khi Bên B hoàn tất mọi nghĩa 

vụ thanh toán của mình theo quy định tại Hợp Đồng này cho đến thời điểm nhận đƣợc 

Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ của Bên A. Đơn Giá Bán Căn Hộ tại Hợp 

Đồng Mua Bán Căn Hộ sẽ không thay đổi so với Đơn Giá Bán Căn Hộ quy định tại Phụ 
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Lục 2 của Hợp Đồng Đ t Mua này trừ trƣờng hợp Các Bên có thỏa thuận khác. Tiến độ 

thanh toán tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ sẽ phù hợp với  tiến độ thanh toán theo quy 

định tại Hợp Đồng Đ t Mua này trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định ho c Các Bên có 

thỏa thuận khác. 

4.3. Nội dung Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ kế thừa nội dung Hợp Đồng Đ t Mua và tuân thủ 

các quy định của pháp luật. Chủ Đầu Tƣ có trách nhiệm đăng ký Mẫu Hợp Đồng Mua Bán 

Căn Hộ với Cơ Quan Nhà Nƣớc Có Thẩm Quyền trƣớc khi phát hành. 

4.4. Trong vòng 10 (mƣời) ngày kể từ ngày Bên A gửi Thông Báo Ký Hợp Đồng Mua Bán Căn 

Hộ ho c một thời hạn khác đƣợc quy định tại thông báo này, Bên B phải có m t tại địa 

điểm mà Bên A yêu cầu để ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo hƣớng dẫn của Bên A và 

hoàn thành các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

4.5. Trong trƣờng hợp Bên B không có m t tại địa điểm và thời gian theo thông báo của Bên A 

ho c không đồng ý ký kết và thực hiện Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, Bên A có quyền 

chấm dứt Hợp Đồng Đ t Mua này bằng cách gửi thông báo cho Bên B và trong trƣờng hợp 

đó, Hợp Đồng Đ t Mua sẽ bị chấm dứt ngay lập tức vào ngày Bên A gửi thông báo mà 

không cần sự chấp thuận của Bên B. Tất cả các quyền và lợi  ch của Bên B có đƣợc từ Hợp 

Đồng Đ t Mua sẽ chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt Hợp Đồng Đ t Mua. Ngoài ra, Bên 

A còn có quyền phạt và yêu cầu Bên B bồi thƣờng thiệt hại theo Hợp Đồng Đ t Mua này, 

đồng thời có quyền bán Căn Hộ mà Bên B đã đ t mua cho Bên Thứ Ba khác. Việc chấm 

dứt Hợp Đồng sẽ đƣợc xử lý theo quy định tại Điều 9.3 Hợp Đồng này. 

ĐIỀU 5. BÀN GI O CĂN HỘ 

5.1. Thời gian bàn giao Căn Hộ: 

5.1.1. Thời Gian Bàn Giao Căn Hộ dự kiến là ngày 31/12/2018, Ngày Bàn Giao Thực 

Tế có thể sớm hơn ho c chậm hơn 180 (Một trăm tám mƣơi) ngày kể từ ngày dự 

kiến nêu trên mà không bị coi là vi phạm Thời Gian Bàn Giao Căn Hộ. Bên A chỉ 

bàn giao Căn Hộ sau khi Bên B thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ của 

mình theo quy định tại Hợp Đồng này và Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

5.1.2. Các nội dung khác về bàn giao Căn Hộ, Các Bên sẽ thống nhất tại Hợp Đồng Mua 

Bán Căn Hộ. 

5.2. Diện tích bàn giao: 

5.2.1. Diện t ch bàn giao là Diện T ch Sử Dụng Của Căn Hộ đƣợc mô tả tại Phụ Lục 1 

của Hợp Đồng này. Diện T ch Sử Dụng Của Căn Hộ là diện t ch sở hữu riêng của 

Căn Hộ đƣợc t nh theo k ch thƣớc thông thủy và đƣợc ghi vào Giấy chứng nhận 

cấp cho Bên mua, bao gồm cả phần diện t ch tƣờng ngăn các phòng bên trong Căn 

Hộ và diện t ch ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ đó; không t nh 

tƣờng bao ngôi nhà, tƣờng phân chia các Căn Hộ và diện t ch sàn có cột, hộp kỹ 

thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi t nh diện t ch ban công, lô gia thì t nh toàn bộ 

diện t ch sàn (bao gồm cả diện t ch phần lan can nếu có). 

5.2.2. Đối với trƣờng hợp Bên B yêu cầu đo đạc lại diện t ch Căn Hộ bởi một bên tƣ vấn 

đo đạc độc lập thì phải đƣợc sự đồng ý của Bên A và Bên B phải thanh toán các 

chi ph  cho việc đo đạc đó. 

5.2.3. Các Bên đồng ý và chấp nhận rằng diện t ch thực tế của Căn Hộ đƣợc bàn giao 

cho Bên B có thể nhỏ hơn ho c lớn hơn Diện T ch Sử Dụng Căn Hộ quy định tại 

Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này. Nếu phần diện t ch Căn Hộ chênh lệch nhỏ hơn 

ho c bằng 2% (Hai phần trăm) thì Các Bên không phải điều chỉnh Giá Bán Căn 

Hộ. 
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5.2.4. Trƣờng hợp diện t ch Căn Hộ thực tế bàn giao có chênh lệch (tăng ho c giảm) 

vƣợt quá 2% (Hai phần trăm) so với Diện T ch Sử Dụng Căn Hộ theo Phụ Lục 1 

của Hợp Đồng này thì Các Bên sẽ tiến hành điều chỉnh Giá Bán Căn Hộ tăng ho c 

giảm tƣơng ứng, t nh theo phần diện t ch chênh lệch nhân với Đơn Giá Bán Căn 

Hộ quy định tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này. Khoản tiền chênh lệch giữa Giá 

Bán Căn Hộ quy định tại Hợp Đồng này, Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với diện 

t ch thực tế khi bàn giao, Bên có nghĩa vụ thanh toán sẽ phải thanh toán cho Bên 

còn lại ngay khi hoàn thành thủ tục thanh lý Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

5.3. Các nội dung khác về thủ tục bàn giao Căn Hộ tuân thủ theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ 

và các quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨ  VỤ CỦ  BÊN   

6.1. Có quyền nhận Khoản Đ t Mua theo quy định tại Hợp Đồng này; 

6.2. Có quyền yêu cầu Bên B ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo đúng quy định tại Hợp 

Đồng này; 

6.3. Có quyền đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng, yêu cầu thanh toán các khoản phạt vi phạm, 

bồi thƣờng thiệt hại khi Bên B vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Hợp Đồng này; 

6.4. Nỗ lực cao nhất để thực hiện Dự Án và xây dựng Căn Hộ tuân thủ các điều khoản và điều 

kiện của Hợp Đồng này và các chấp thuận, giấy phép có liên quan khác; 

6.5. Đảm bảo quyền ký Hợp Đồng Mua Bán của Khách Hàng nếu Khách Hàng thực hiện đúng 

các quy định của Hợp Đồng này; 

6.6. Hoàn trả Khoản Tiền Đ t Mua và khoản tiền lãi trong trƣờng hợp Bên B đơn phƣơng chấm 

dứt Hợp Đồng theo đúng quy định tại Điều 9.2.1 Hợp Đồng; 

6.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này. 

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨ  VỤ CỦ  BÊN B 

7.1. Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin liên quan đến Căn Hộ phù hợp với quy định của Hợp 

Đồng này; 

7.2. Ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo đúng quy định Hợp Đồng này và Thông Báo Ký 

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ của Bên A; 

7.3. Bên B cam kết không thực hiện các giao dịch thế chấp, t ng cho, chuyển nhƣợng ho c bất 

kỳ hình thức giao dịch nào khác đối với một phần ho c toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên 

quan phát sinh từ Hợp Đồng Đ t Mua cho Bên Thứ Ba trừ trƣờng hợp thừa kế theo đúng 

quy định của pháp luật. Bên nhận thừa kế sẽ đƣợc hƣởng các quyền và phải thực hiện các 

nghĩa vụ của Bên B theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này. 

7.4. Thanh toán Khoản Đ t Mua cho Bên A đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Hợp Đồng này 

và đảm bảo số tiền thanh toán Khoản Đ t Mua của Bên B thuộc sở hữu hợp pháp của Bên 

B. Bên A đƣợc miễn trừ mọi trách nhiệm đối với bất cứ tranh chấp nào phát sinh giữa Bên 

B và Bên Thứ Ba liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này. 

7.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này. 

 

 

ĐIỀU 8. C M KẾT CỦ  CÁC BÊN 

8.1. Các Bên cùng cam kết rằng: 
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8.1.1. Các điều khoản, nội dung của Hợp Đồng Đ t Mua cùng với việc ký kết và thực 

hiện Hợp Đồng Đ t Mua sẽ không mâu thuẫn ho c dẫn đến sự vi phạm đối với bất 

kỳ thỏa thuận hay văn kiện nào khác mà mỗi Bên đã ký kết ho c tham gia. 

8.1.2. Trƣờng hợp theo Quy định của Pháp luật, nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp 

Đồng Đ t Mua bị tuyên bố là không hợp pháp ho c vô hiệu theo Quyết định của 

Tòa án nhân dân và/ho c Cơ Quan Nhà Nƣớc Có Thẩm Quyền ho c do sự thay 

đổi Pháp luật thì: 

(i) Các điều khoản khác của Hợp Đồng Đ t Mua sẽ không bị ảnh hƣởng và vẫn 

giữ nguyên hiệu lực; và 

(ii)  Các Bên phải nhanh chóng thƣơng lƣợng với thiện ch  để đƣa ra điều khoản 

mới có hiệu lực theo Pháp luật; 

(iii)  Trƣờng hợp với nỗ lực của Hai Bên và tối đa trong vòng 03 (ba) tháng kể từ 

ngày điều khoản của Hợp Đồng Đ t Mua bị tuyên bố là không hợp pháp 

ho c vô hiệu theo Quyết định của Tòa án nhân dân ho c Cơ quan Nhà nƣớc 

có thẩm quyền, nếu điều khoản đó không đƣợc thay thế/điều chỉnh/bổ sung 

cho phù hợp với quy định của pháp luật thì Hai Bên sẽ thống nhất chấm dứt 

Hợp Đồng Đ t Mua. Các Bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và cam 

kết không khiếu nại/khiếu kiện về bất cứ nội dung nào có liên quan đến điều 

khoản của Hợp Đồng Đ t Mua bị tuyên bố là không hợp pháp ho c vô hiệu 

đó. 

8.1.3. Ngay lập tức thực hiện tất cả các công việc, ký kết, hoàn thiện và chuyển giao các 

tài liệu liên quan khác nhằm đảm bảo các quy định của Hợp Đồng Đ t Mua đƣợc 

thực hiện và tuân thủ. 

8.2.  Bên A cam kết rằng: 

8.2.1 Những thông tin về Căn Hộ mà Bên A cung cấp tại Hợp Đồng này là ch nh xác; 

8.2.2 Xây dựng Tòa nhà theo đúng thiết kế đƣợc phê duyệt. 

8.3.  Bên B cam kết rằng: 

8.3.1. Bên B có quyền hợp pháp và đáp ứng đủ điều kiện để đ t mua Căn Hộ và ký kết 

Hợp Đồng Đ t Mua này theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết cung cấp 

cho Bên A các giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của Bên A cho mục đ ch xác minh 

quyền này của Bên B tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Hợp Đồng 

Đ t Mua. Bên B cũng cam kết rằng các thông tin Bên B cung cấp liên quan đến 

việc ký kết Hợp Đồng này và Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ là đầy đủ, chính xác. 

Bên B sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên A khi có bất cứ thay đổi thông tin nào.  

8.3.2. Bên B có đầy đủ khả năng tài ch nh để thực hiện Hợp Đồng Đ t Mua này và Hợp 

Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

8.3.3. Bên B cam kết và thừa nhận rằng tại thời điểm ký kết, Bên B đã đọc toàn bộ, hiểu 

r , tự nguyện ký kết và chấp nhận không hủy ngang tất cả các điều khoản và điều 

kiện của Hợp Đồng Đ t Mua và các Phụ Lục đ nh kèm. Bên B xác nhận rằng việc 

Bên B ký kết Hợp Đồng Đ t Mua là hoàn toàn tự nguyện, sẽ tự chịu trách nhiệm và 

không yêu cầu/khiếu nại/khiếu kiện về bất kỳ tổn thất ho c thiệt hại (trực tiếp ho c 

gián tiếp) ho c bất kỳ khoản tiền phạt nào (trừ những khoản tiền phạt và/ho c tiền 

lãi đƣợc quy định tại Hợp Đồng Đ t Mua này) mà Bên B đƣợc thụ hƣởng ho c Bên 
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B phải gánh chịu đƣợc phát sinh từ việc Bên B ký kết ho c thực hiện Hợp Đồng 

Đ t Mua.  

8.3.4. Bên B xác nhận rằng, bằng việc ký kết Hợp Đồng Đ t Mua, Bên B đã hiểu r  và sẽ 

chấp hành đầy đủ các quy định của Chủ Đầu Tƣ ban hành có liên quan đến Dự Án 

và Hợp Đồng Đ t Mua. 

8.3.5. Bên B công nhận rằng đã tìm hiểu kỹ về Dự Án và Căn Hộ, đƣợc cung cấp đầy đủ 

bản sao của tất cả các tài liệu, giấy tờ và thông tin đƣợc coi là cần thiết ho c hữu 

 ch để Bên B cân nhắc và quyết định việc đ t mua Căn Hộ. Bên cạnh những thông 

tin và tài liệu do Bên A cung cấp theo Hợp Đồng Đ t Mua này, Bên B có nghĩa vụ 

và đã thực hiện việc kiểm tra khác nữa nhằm xác minh t nh ch nh xác của tất cả các 

tài liệu liên quan đến Căn Hộ và Dự Án và thẩm định những rủi ro tiềm ẩn có thể 

phát sinh từ việc đ t mua Căn Hộ. 

8.4. Mỗi Bên cam kết và bảo đảm với nhau rằng mọi cam kết và bảo đảm nêu tại Điều này sẽ 

có hiệu lực trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng Đ t Mua này và đƣợc kế thừa khi Hai 

Bên ký Hợp Đồng Mua Bán. 

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

9.1. Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trƣờng hợp sau đây: 

9.1.1.   Hai Bên thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản; 

9.1.2.   Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ đã đƣợc Các Bên ký kết; 

9.1.3.   Một trong Các Bên đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Khoản 9.2 

và Khoản 9.3 Điều này. 

9.2. Quyền đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng Đ t Mua của Bên B: 

9.2.1. Các Bên tại điều khoản này thỏa thuận rằng: Bên B đƣợc đơn phƣơng chấm dứt 

Hợp Đồng Đ t Mua trong trƣờng hợp quá thời hạn 15/10/2017 mà Bên A không ký 

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ ngoại trừ các trƣờng hợp sau đây: 

i) Xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng; ho c 

ii) Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Điều 3 và Phụ Lục 2 của Hợp 

Đồng Đ t Mua; ho c  

iii) Bên B không ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo quy định tại Điều 4.1 

Hợp Đồng; ho c  

iv) Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào quy định tại Hợp Đồng Đ t Mua này và 

không thể khắc phục vi phạm đó trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm từ Bên A. 

Trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày Bên A nhận đƣợc văn bản thông báo 

đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng của Bên B, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho 

Bên B các khoản tiền sau đây: 

i) Toàn bộ Khoản Đ t Mua mà Bên B đã thanh toán cho Bên A; 

ii) Khoản tiền bằng 150% lãi suất huy động kỳ hạn 06 tháng của Ngân hàng 

Techcombank công bố tại thời điểm xử lý vi phạm, tính trên Khoản Đ t Mua và 

đƣợc t nh kể từ ngày Bên B thanh toán đủ Khoản Đ t Mua đến ngày Bên A nhận 
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đƣợc thông báo đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng của Bên B ho c ngày Bên A gửi 

Thông Báo Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ tùy thời điểm nào đến trƣớc; 

Ngoài các khoản tiền nêu trên, Bên A không trả và không có trách nhiệm phải trả 

cho Bên B bất kỳ một khoản tiền nào khác.  

9.2.2. Trừ trƣờng hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng ho c Các Bên có thỏa thuận khác, 

nếu Bên B đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng Đ t Mua trái với quy định tại Điều 

9.2.1 này thì toàn bộ khoản tiền mà Bên B đã chuyển cho Bên A theo Hợp Đồng 

Đ t Mua này sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên A; đồng thời Bên A có quyền bán Căn 

Hộ mà Bên B đã đ t mua cho Bên Thứ Ba khác kể từ thời điểm nhận đƣợc thông 

báo chấm dứt Hợp Đồng của Bên B mà không cần bất cứ sự đồng ý nào của Bên B. 

Ngoài ra, Bên B còn phải thanh toán cho Bên A khoản tiền phạt bằng 8% Khoản 

Đ t Mua. 

9.3. Quyền đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng của Bên A: 

9.3.1.  Bên A có quyền chấm dứt Hợp Đồng này trong trƣờng hợp: (i) Bên B vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán theo Điều 3 và Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Đ t Mua, ho c (ii) 

Bên B không ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo quy định tại Điều 4.5 Hợp Đồng 

này, ho c (iii) Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của quy định tại Hợp Đồng Đ t 

Mua này và không thể khắc phục vi phạm đó trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ 

ngày nhận đƣợc thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm từ Bên A. 

Trong trƣờng hợp chấm dứt Hợp Đồng theo quy định này, toàn bộ khoản tiền mà 

Bên B đã chuyển cho Bên A theo Hợp Đồng Đ t Mua này sẽ thuộc quyền sở hữu 

của Bên A; đồng thời Bên A có quyền yêu cầu bồi thƣờng cho mọi chi ph , ph  tổn, 

thiệt hại (nếu có) và Bên A có quyền bán Căn Hộ mà Bên B đã đ t mua cho Bên 

Thứ Ba khác mà không cần bất cứ sự đồng ý nào của Bên A.  

9.3.2.  Trừ trƣờng hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng ho c Các Bên có thỏa thuận khác, 

nếu Bên A đơn phƣơng chấm dứt thực hiện Hợp Đồng Đ t Mua trái quy định tại 

Điều 9.3.1 nêu trên thì trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày Bên A đơn 

phƣơng chấm dứt Hợp Đồng, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B các 

khoản tiền sau đây: 

i) Toàn bộ Khoản Đ t Mua mà Bên B đã thanh toán cho Bên A; 

ii) Khoản tiền bằng 150% lãi suất huy động kỳ hạn 06 tháng của Ngân hàng 

Techcombank công bố tại thời điểm xử lý vi phạm, t nh trên Khoản Đ t Mua và 

đƣợc t nh kể từ ngày Bên B thanh toán đủ Khoản Đ t Mua đến ngày Bên B nhận 

đƣợc thông báo đơn phƣơng chấm dứt Hợp Đồng của Bên A; 

           iii) Khoản tiền phạt bằng 8% Khoản Đ t Mua. 

Ngoài các khoản tiền nêu trên, Bên A không trả và không có trách nhiệm phải trả 

cho Bên B bất kỳ một khoản tiền nào khác.  

ĐIỀU 10. MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bên A sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ ho c không thực hiện 

nghĩa vụ theo Hợp Đồng Đ t Mua gây ra do những thay đổi về ch nh sách, pháp luật của 

Nhà Nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và/ho c trong trƣờng hợp xảy ra Sự 

Kiện Bất Khả Kháng ho c do những sự kiện khách quan ch nh đáng khác bởi cơ quan nhà 

nƣớc. Bên A chỉ chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại và chế tài phạt vi phạm đối với 

những sự kiện đƣợc quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đ t Mua. Ngoài các quy định tại Hợp 

Đồng Đ t Mua này, Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ chế tài vật chất nào khác đối với Bên 

B và Bên Thứ Ba liên quan đến Bên B. 
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ĐIỀU 11. BẢO MẬT 

Trong suốt thời hạn có hiệu lực của Hợp Đồng Đ t Mua và trong vòng 03 (ba) tháng kể từ 

ngày chấm dứt Hợp Đồng Đ t Mua, Các Bên không đƣợc tiết lộ bất cứ thông tin nào về 

ho c liên quan đến Hợp Đồng Đ t Mua, cũng nhƣ các thông tin của Bên Kia cho bất cứ 

Bên Thứ Ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Đó, trừ khi phải thông báo 

cho cơ Quan Nhà Nƣớc Có Thẩm Quyền theo các Quy định của Pháp luật. 

ĐIỀU 12. TR O ĐỔI THÔNG TIN 

12.1. Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán ho c thƣ từ giao dịch, v.v… do Một Bên gửi 

cho Bên Kia sẽ phải lập thành văn bản và đƣợc gửi theo địa chỉ nhƣ tại Phần 2 Hợp Đồng 

này. 

12.2. Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán ho c thƣ từ giao dịch v.v… do Một Bên gửi 

cho Bên Kia theo Hợp Đồng Đ t Mua sẽ đƣợc xem nhƣ Bên Kia đã nhận đƣợc:  

12.2.1. Vào ngày gửi nếu đƣợc giao tận tay có ký nhận của Bên B/Ngƣời ủy quyền ho c 

của một trong những ngƣời đang sinh sống tại Địa chỉ chỗ ở hiện tại của Bên B; 

ho c 

12.2.2. Vào ngày Bên gửi nhận đƣợc bằng chứng xác nhận đã chuyển fax (ho c Email) 

trong trƣờng hợp chuyển bằng fax (ho c Email); ho c 

12.2.3. Vào ngày gửi nếu Bên A đã chuyển vào hộp thƣ liên hệ tại Địa chỉ chỗ ở hiện tại 

của Bên B; ho c  

12.2.4. Vào ngày thứ hai t nh từ ngày gửi bƣu điện trong trƣờng hợp gửi bằng thƣ bảo 

đảm. Trong các trƣờng hợp này, nếu ngày tƣơng ứng rơi vào ngày chủ nhật ho c 

ngày lễ của Việt Nam thì các thông báo, yêu cầu, khiếu nại ho c thƣ từ giao dịch 

v.v… nói trên sẽ đƣợc xem nhƣ Bên Kia nhận đƣợc vào ngày tiếp theo. 

ĐIỀU 13. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

13.1. Hợp đồng Đ t Mua này sẽ đƣợc hiểu, diễn giải và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam 

13.2. Các Bên cam kết sẽ tuân thủ ch t chẽ Hợp Đồng Đ t Mua. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh 

từ ho c liên quan đến Hợp Đồng Đ t Mua sẽ đƣợc giải quyết một cách thiện ch  bằng con 

đƣờng thƣơng lƣợng hòa giải giữa Các Bên. Nếu hòa giải không thành trong vòng 30 (Ba 

mƣơi) ngày kể từ ngày Một Bên gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Kia về việc phát sinh 

tranh chấp, thì Mỗi Bên đều có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền 

của Việt Nam giải quyết theo quy định. 

13.3. Hợp Đồng Đ t Mua có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bên cùng đồng ý rằng Hợp Đồng Đ t 

Mua cùng với các Phụ lục và các bản đ nh kèm khác (nếu có) sẽ tạo thành một thỏa thuận 

hoàn chỉnh giữa Các Bên và thay thế toàn bộ các thỏa thuận, ghi nhớ bằng văn bản ho c 

bằng miệng trƣớc đó liên quan đến nội dung cơ bản của Hợp Đồng Đ t Mua. 

13.4. Các Bên đồng ý rằng Bên A có toàn quyền quyết định sửa đổi các Phụ Lục (trừ Phụ Lục 1, 

2 của Hợp Đồng Đ t Mua này) và các bản đ nh kèm khác khi đã hoàn tất xây dựng Căn Hộ 

phù hợp với yêu cầu thực tế để đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nƣớc 

Có Thẩm Quyền.  

13.5. Kèm theo Hợp Đồng Đ t Mua là các Phụ Lục: 

13.5.1. Phụ Lục 1 [Thông Tin Căn Hộ]; 

13.5.2. Phụ Lục 2 [Gi  B n Căn Hộ, Khoản Đặt Mua và Thanh To n Khoản Đặt Mua]; 
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13.5.3. Phụ Lục 3[Thông B o Ký Hợp Đồng Mua B n Căn Hộ]. 

13.6. Hợp Đồng đƣợc lập thành 02 (Hai) bản ch nh bằng tiếng Việt, Bên A sẽ giữ 01 (Một) bản 

ch nh, Bên B sẽ giữ 01 (Một) bản ch nh để cùng thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN   ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHẦN 4 

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG Đ T MU  

Bao gồm: 

- PHỤ LỤC 1. THÔNG TIN CĂN HỘ 

- PHỤ LỤC 2. GIÁ BÁN CĂN HỘ, KHOẢN Đ T MUA VÀ THANH TOÁN 

KHOẢN Đ T MUA 

- PHỤ LỤC 3. THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ  
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PHỤ LỤC 1 

THÔNG TIN CĂN HỘ 

(K m theo Hợp Đồng Đặt Mua số ................../THE K-PARK /HĐĐMCH) 

 

I. BẢN V  M T BẰNG CĂN HỘ 

Các Bản vẽ sau đây đƣợc đ nh kèm Hợp Đồng này: 

1. Bản vẽ m t bằng Căn Hộ; 

2. Bản vẽ m t bằng sàn tầng có căn hộ; 

3. M t bằng tổng thể Dự Án. 

II. MÔ TẢ CĂN HỘ 

NỘI DUNG TÊN PHÁP LÝ TÊN THƢƠNG MẠI 

Căn Hộ số ……………………… ……………… 

Tòa nhà: …………(A/B/C) ………(K1/K2/K3) 

Dự án: Chung cƣ H-CT2 thuộc Dự án Đầu 

tƣ xây dựng khu nhà ở Hi Brand 

THE K – PARK 

Tầng: ………………………………. 

Diện Tích Sử Dụng 

Căn Hộ: 

………………………………………………………… 

Diện T ch Sàn Xây 

Dựng Căn Hộ: 

………………………………………………………… 

Địa điểm: Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

Ghi chú: 

1. Diệ  Tíc  Sử Dụ   Că  Hộ: là diện tích sở hữu riêng của Căn Hộ được tính theo kích 

thước thông thủy và được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho Bên mua,  ao gồm cả phần 

diện tích tường ngăn c c ph ng  ên trong Căn Hộ và diện tích  an công, lô gia (nếu có) 

gắn liền với Căn Hộ đó; không tính tường  ao ngôi nhà, tường phân chia c c Căn Hộ và 

diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm  ên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích  an công, lô 

gia thì tính toàn  ộ diện tích sàn ( ao gồm cả diện tích phần lan can nếu có). 

2. Diệ  Tíc  S       D    Că  Hộ: Là diện tích được tính từ tim tường  ao, tường ngăn 

Căn Hộ,  ao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm  ên trong Căn Hộ. 
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III. BẢNG CHI TIẾT VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ GẮN LIỀN VỚI CĂN HỘ 

Lưu ý: Việc hoàn thiện các trang thiết bị nội thất của Căn Hộ được th c hiện theo thiết kế của 

Chủ đầu tư 

T

T 

KHOẢN 

MỤC 
VẬT LIỆU QUY CÁCH XUẤT XỨ 

I.  SÀN 

1 

Phòng khách, 

phòng ăn, 

phòng ngủ 

Sàn gỗ công nghiệp 

chịu ẩm 

K ch thƣớc, màu sắc 

theo thiết kế 

Sàn công nghiệp 

Morser, New Sky cốt 

xanh chịu ẩm ho c 

tƣơng đƣơng; màu 

theo TK chỉ định 

2 
Phòng vệ sinh 

master 

Sàn gạch Ceramic 

chống trơn 

K ch thƣớc, màu sắc 

theo thiết kế 

Prime, Viglacera, 

Catalan ho c tƣơng 

đƣơng 

3 
Phòng vệ sinh 

chung 

Sàn gạch Ceramic 

chống trơn 

K ch thƣớc, màu sắc 

theo thiết kế 

Prime, Viglacera, 

Catalan ho c tƣơng 

đƣơng 

4 Ban công 
Sàn gạch Ceramic 

chống trơn 

K ch thƣớc, màu sắc 

theo thiết kế 

Prime, Viglacera, 

Catalan ho c tƣơng 

đƣơng 

 

II. TƯỜNG 

1 Phòng khách 

Sơn nƣớc hoàn thiện 

Màu sắc theo thiết kế 

Bả, sơn 03 lớp (01 lớp 

lót + 02 phủ) 

Sơn Maxilite, Lutex 

ho c tƣơng đƣơng 
2 Phòng ngủ 

3 Phòng ăn 

4 
Phòng vệ sinh 

master 
Gạch Ceramic ốp trang 

trí theo thiết kế 

K ch thƣớc, màu sắc 

theo thiết kế 

Prime/Vilacera/Catal

an ho c tƣơng đƣơng 
5 

Phòng vệ sinh 

chung 

6 
Tƣờng ngoài 

nhà 

Sơn nƣớc ngoài trời 

chuyên dụng 

Màu sắc theo thiết kế 

Sơn 03 lớp (01 lớp lót + 

02 phủ) 

Dulux Weathershield 

ho c tƣơng đƣơng 

III. TRẦN 

1 Phòng khách Trần thạch cao Bả + Sơn 03 lớp (01 lớp - Trần: Zinca/Vĩnh 
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2 Phòng ngủ 
Sơn nƣớc hoàn thiện 

Màu sắc theo thiết kế 

lót + 02 phủ) Tƣờng/Daichi ho c 

tƣơng đƣơng 

- Boral, Gyproc, 

Knauf, tấm trần thả 

Duraflex ho c tƣơng 

đƣơng 

- Sơn Maxilite, 

Lutex ho c tƣơng 

đƣơng 

3 Phòng ăn 

4 Bếp 

5 Phòng tắm 

Trần thạch chịu ẩm 

Sơn nƣớc hoàn thiện 

Màu sắc theo thiết kế 

Bả+ Sơn 03 lớp (01 lớp 

lót + 02 phủ) 

IV. CỬ  ĐI, CỬA SỔ 

1 Cửa đi ch nh 

Cửa gỗ tự nhiên ghép 

thanh ho c cửa gỗ 

nhựa công nghiệp  

K ch thƣớc, màu sắc 

theo thiết kế 

- Cửa: Sản xuất 

trong nƣớc 

- Khóa Huy Hoàng 

/Hafelle ho c tƣơng 

đƣơng; Mắt thần 

(Đồng), Sơn màu 

theo thiết kế; Ch n 

cửa Huy Hoàng ho c 

tƣơng đƣơng 

- Phụ kiện đồng bộ 

2 
Cửa ngăn 

phòng 

Cánh Composite gốc 

nhựa; ho c gỗ công 

nghiệp. 

Kích thƣớc, màu sắc 

theo thiết kế 

Cửa: Sản xuất trong 

nƣớc 

Khóa tròn Hafelle 

ho c tƣơng đƣơng. 

Phụ kiện: Đồng bộ 

3 
Cửa phòng vệ 

sinh 

Cửa nhôm kính, gỗ 

nhựa ho c tƣơng 

đƣơng 

Theo thiết kế Xuất xứ Việt Nam 

4 
Cửa sổ/cửa ra 

logia 

Kính an toàn, khung 

nhôm sơn tĩnh điện, 

phụ kiện, khóa cửa 

đồng bộ 

Cấu tạo, quy cách, màu 

sắc đồng bộ theo thiết 

kế 

- Hệ nhôm: Việt 

Pháp ho c tƣơng 

đƣơng; 

- Kính trắng an toàn 

6.38mm 

- Phụ kiện Kinlong; 

Hardking ho c tƣơng 

đƣơng 
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V. THIẾT BỊ VỆ SINH 

1 

Chậu rửa 

(lavabo) và 

phụ kiện 

Chậu treo tƣờng, sứ 

tráng men cao cấp 

Màu trắng sáng, kiểu 

dáng hiện đại 

Sứ Monaco ho c 

tƣơng đƣơng      

2 
Bồn cầu 1 

khối 

Bệt liền khối, sứ tráng 

men cao cấp 
Kiểu sáng hiện đại 

Monaco ho c tƣơng 

đƣơng 

3 

Vách tắm 

đứng (cho 1 

phòng WC) 

Vách kính cƣờng lực 
Kiểu dáng, phụ kiện 

theo thiết kế 
Xuất xứ trong nƣớc 

4 Sen vòi  Kiểu dáng hiện đại 
Sanfi ho c tƣơng 

đƣơng 

5 

Các phụ kiện 

khác: móc 

treo khăn, lô 

giấy, phếu thu 

sàn. 

Phụ kiện Inox 
Phụ kiện đồng bộ cao 

cấp, sang trọng 
Xuất xứ trong nƣớc 

VI. THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC 

1 

Ổ cắm điện 

thoại, mạng 

Internet… 

 Vị tr  đ t theo thiết kế 
Schneider ho c tƣơng 

đƣơng 

2 
Công tắc 

điện, Ổ cắm 
 Vị trí theo hồ sơ thiết kế 

Schneider ho c tƣơng 

đƣơng 

3 Dây điện  

Các dây điện đƣờng 

luồn trong ống bảo vệ 

và đƣợc đấu nối về tủ 

điện căn hộ 

Cadisun, LS, Lioa 

ho c tƣơng đƣơng 

4 Tủ điện    
Theo tiêu chuẩn Việt 

Nam 

7 

Hệ thống 

đƣờng cấp, 

thoát nƣớc 

 Theo hồ sơ thiết kế 

Tiền phong, Dismy, 

Dekko, ho c tƣơng 

đƣơng 

8 
Hệ thống đèn 

chiếu sáng 
Đèn Led Theo hồ sơ thiết kế 

Đèn: Led nhập khẩu 

ho c tƣơng đƣơng 
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9 

Bình nóng 

lạnh (cấp cho 

1 phòng WC 

chính) 

 Theo hồ sơ thiết kế 
Picenza, Rossi, ho c 

tƣơng đƣơng 

10 

Hệ thống điều 

hòa không 

khí (Chỉ lắp 

đầu chờ, 

khách hàng 

cấp và lắp 

điều hòa) 

- Quạt hút vệ sinh 

- Ống đồng 

- Ống gió 

- Bảo ôn 

Theo hồ sơ thiết kế 

- Sino, Netfond, Lioa 

ho c tƣơng đƣơng 

- Ống đồngRuby, 

Toàn Phát ho c tƣơng 

đƣơng 

- Tôn hoa sen ho c 

tƣơng đƣơng 

VII. HỆ TH NG TỦ BẾP 

1 Tủ bếp 
Gỗ công nghiệp, hiện 

đại.. 
Kích thƣớc theo thiết kế 

MFC 18mm kháng 

ẩm, Melimine; Hậu 

tủ nhôm alu 3mm 

trắng ho c tƣơng 

đƣơng 

2 M t bàn bếp Granite (Kim sa) Theo thiết kế  

3 
Bếp từ và hút 

mùi 
Bếp điện từ  

Napoliz ho c tƣơng 

đƣơng 

4 
Chậu rửa và 

phụ kiện 
Inox Hai khoang 

Tân Á, Sơn Hà ho c 

tƣơng đƣơng 

VIII. HỆ TH NG SẢNH CHUNG 

1 Sảnh tầng Gạch Ceramic cao cấp 

- Kích thƣớc theo thiết 

kế 

- Màu sắc theo thiết kế 

Prime, Viglacera, 

Catalan ho c tƣơng 

đƣơng 

2 
Sảnh thang 

máy 

Đá tự nhiên, gạch 

Ceramic cao cấp ho c 

tƣơng đƣơng 

- Kích thƣớc theo thiết 

kế 

- Màu sắc theo thiết kế 

Prime, Viglacera, 

Catalan ho c tƣơng 

đƣơng 

3 Thang máy  Theo thiết kế 

Huyndai;  Thyssen; 

Hitachi; Mitshubishi, 

ho c tƣơng đƣơng 
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IX. HỆ TH NG KỸ THUẬT TÒA NHÀ 

1 

Hệ thống 

Camera an 

ninh 

Màn LCD Camera công nghệ IP 

Thiết bị đầu ghi, 

camera,… Dahua, 

Hikvision, Longse 

ho c tƣơng đƣơng. 

2 

Hệ thống 

kiểm soát ra 

vào 

Thẻ từ  
Việt Nam ho c nhập 

khẩu 

3 
Hệ thống 

quản lý đỗ xe 
Thẻ từ ho c thẻ radio  

Việt Nam ho c nhập 

khẩu 

4  

Hệ thống 

PCCC – 

Thông gió 

tăng áp  

- Bơm chữa cháy bằng 

điện 

- Van báo động, van 

bƣớm tín hiệu điện,… 

- Thiết bị tủ trung tâm, 

Modul, van, .. 

Theo hồ sơ thiết kế 

- KSB, Wilo, Caprari 

ho c tƣơng đƣơng 

- Viking ho c tƣơng 

đƣơng 

- Hochiki, UTC 

Award ho c tƣơng 

đƣơng 

5 
Cấp điện sinh 

hoạt 

Thiết bị đo đếm theo 

quy định của Điện lực 

Hà Đông 

Khách hàng ký hợp 

đồng trực tiếp với Công 

ty điện lực Hà Đông 

Chủ đầu tƣ sẽ cung 

cấp đồng hồ điện 

(cho mƣợn miễn phí) 

để Khách hàng sử 

dụng tạm thời cho 

đến khi đƣợc Điện 

lực Hà Đông lắp đ t 

chính thức. Chi phí 

điện tiêu thụ sẽ đƣợc 

Khách hàng thanh 

toán theo đơn giá của 

nhà cung cấp. 

6 
Cấp nƣớc 

sinh hoạt 

Đồng hồ nƣớc và phụ 

kiện lắp đ t theo 

chuẩn của Công ty 

Nƣớc sạch Hà Đông.  

Khách hàng ký hợp 

đồng trực tiếp để mua 

nƣớc với Công ty 

TNHH MTV nƣớc sạch 

Hà Đông 

Chủ đầu tƣ sẽ hỗ trợ 

làm việc trƣớc để 

công ty TNHH MTV 

nƣớc sạch Hà Đông 

để lắp đ t sẵn đồng 

hồ nƣớc theo đúng 

chuẩn để khi khách 

hàng nhận bàn giao 

nhà có nƣớc sử 

dụng . Chi phí lắp đ t 

và mua đồng hồ theo 
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giá của Công ty nƣớc 

sạch quy định chƣa 

bao gồm trong giá 

bán căn hộ. 

 

 

PHỤ LỤC 2 

GIÁ BÁN CĂN HỘ, KHOẢN Đ T MU  VÀ TH NH TOÁN KHOẢN Đ T MU  

(K m theo Hợp Đồng Đặt Mua số ................./THE K-PARK /HĐĐMCH) 

 

I.      GIÁ BÁN CĂN HỘ: 

1. Đơn Giá Bán Căn Hộ: ………………………….VND/m
2
 Diện T ch Sử Dụng Căn Hộ 

(Bằng chữ: ……………………………….một mét vuông Diện Tích S  Dụng Căn Hộ) 

2. Giá Bán Căn Hộ (Đơn Gi  B n Căn Hộ x Diện Tích    Dụng Căn Hộ):  

………………………….m
2
  x  ……………… đồng/m2  = ………………….. VNĐ  

(Bằng chữ: …………………………….Đồng Việt Nam). 

2.1.   Giá Bán Căn Hộ nêu trên đã bao gồm: 

- Giá trị quyền sử dụng đất (lâu dài). 

- Thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật hiện hành và có thể thay đổi 

theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tại từng thời điểm. 

2.2. Giá Bán Căn Hộ nêu trên chƣa bao gồm: 

- Kinh Ph  Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung = Giá Bán Căn Hộ (Không bao gồm VAT) x 2%  

- Thuế, ph , lệ ph  mà Bên B phải trả theo quy định của pháp luật liên quan đến việc 

cấp Giấy Chứng Nhận đối với Căn Hộ. Các khoản lệ phí, phí, chi phí này do Bên B 

chịu trách nhiệm thanh toán. 

- Chi phí kết nối, lắp đ t các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: Chi phí 

đầu nối và thiết bị đo đếm điện, nƣớc; dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bƣu chính, viễn 

thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên B sử dụng cho riêng Căn Hộ ho c 

cho riêng Bên B. Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng 

dịch vụ. 

- Phí quản lý vận hành hàng tháng mà Bên B phải trả cho dịch vụ quản lý Tòa Nhà 

nhƣ đƣợc quy định tại Dự Thảo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và Bản Nội Quy Chung 

Cƣ và các khoản ph  dịch vụ khác mà Bên B phải trả theo quy định của Bản Nội Quy 

Chung Cƣ và quy định của Pháp luật. 

II.      KHOẢN Đ T MU  VÀ TIẾN ĐỘ TH NH TOÁN: 

1. Khoản Đ t Mua: 

Trên cơ sở đề nghị của Bên B, Bên A đồng ý nhận Khoản Đ t Mua là 

…………………………..VND (Bằng chữ:…………………………….) tƣơng ứng với 20% 
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Giá Bán Căn Hộ quy định tại Điểm 2 Mục I Phụ Lục này (Đã bao gồm khoản tiền đã đ t 

cọc cho đơn vị môi giới). 

2. Thanh toán Khoản Đ t Mua : 

2.1. Tiến độ thanh toán: Bên B thanh toán Khoản Đ t Mua trƣớc khi ký kết Hợp Đồng Đ t 

Mua. 

2.2. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức trả bằng 

tiền m t ho c chuyển khoản vào tài khoản của Bên A nêu tại phần thông tin của Bên A ở 

phần đầu của Hợp Đồng Đ t Mua này. 

Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu về 

khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua ho c số tiền Bên Mua chuyển khoản đã ghi có 

vào tài khoản của Bên Bán. 

3. Dự kiến tiến độ thanh toán khi ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ: 

3.1. Sau khi ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, Khoản Đ t Mua đã đƣợc Bên B thanh toán cho 

Bên A theo Điểm 1, Điểm 2 Mục II của Phụ Lục này sẽ đƣợc khấu trừ vào nghĩa vụ thanh 

toán tiền mua Căn Hộ Đợt 1 nêu tại tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.    

3.2.  Chi tiết tiến độ thanh toán cụ thể dự kiến nhƣ sau: 

STT Đợt Giá trị thanh toán Tiến độ thi công 

1 Đợt 1 30% Giá Bán Căn Hộ (Đã 

bao gồm Khoản Đ t Mua 

thanh toán theo Hợp Đồng 

này) 

Ngay khi ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ 

2 Đợt 2 20% Giá Bán Căn Hộ Thi công xong tầng 10 

3 Đợt 3 10% Giá Bán Căn Hộ Thi công xong tầng 20  

4 Đợt 4 10% Giá Bán Căn Hộ Cất nóc 

5 Đợt 5 15% Giá Bán Căn Hộ Thi công xong phần sơn lót m t ngoài Tòa 

nhà 

6 Đợt 6 10% Giá Bán Căn Hộ Bàn giao căn hộ 

7 Đợt 7 5% Giá Bán Căn Hộ Bàn giao Giấy Chứng Nhận cho Khách 

Hàng 

 

Ghi chú: 

+ Các khoản thuế, ph , lệ ph  có liên quan sẽ đƣợc chủ đầu tƣ thông báo cho Khách Hàng 

khi có yêu cầu nộp của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và/ho c theo quy định của Nội 

Quy và/ho c theo quy định của Nhà nƣớc. 

+ Bên B nộp Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung là 2% Giá Bán Căn Hộ (chƣa bao gồm 

Thuế VAT) theo thông báo bàn giao căn hộ. 

3.3.    Bên B hiểu r  và tự nguyện thanh toán tiền mua Căn Hộ theo tiến độ nêu trên và cam kết 

không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì về tiến độ thanh toán này. 
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PHỤ LỤC 3 

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG MU  BÁN CĂN HỘ 

(K m theo Hợp Đồng Đặt Mua số .................../THE K-PARK /HĐĐMCH) 

 

 

Hà Nội, ngày…….tháng…………năm …… 

Kính g i: Ông/Bà:……………………….  

 Địa chỉ: ………………………... 

Căn cứ vào Hợp Đồng Đ t Mua số………, ngày…….tháng………năm ………. (“Hợp Đồ   Đặ  

Mua”) Chúng tôi vui mừng thông báo với Quý Ông/Bà rằng đến nay Dự Án đã đảm bảo các điều 

kiện theo quy định để ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ theo Quy định của Pháp luật. Chúng tôi 

xin trân trọng thông báo với Quý Ông/Bà:……………… nhƣ sau: 

- Căn cứ Điều 4 của Hợp Đồng Đ t Mua, chúng tôi trân trọng k nh mời Quý Ông/Bà chuẩn bị 

các hồ sơ liên quan và có m t tại địa chỉ [………….] để ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ, 

trong thời gian 10 (mƣời) ngày kể từ ngày chúng tôi phát hành Thông báo này. 

Hồ sơ liên quan gồm: 

 Bản sao chứng thực CMND; 

 Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu; 

 Bản gốc Hợp Đồng Đ t Mua; 

 Bản gốc Văn bản xác nhận/Phiếu thu tiền đ t mua. 

- Đề nghị Quý Ông/Bà xác nhận việc ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ với chúng tôi chậm 

nhất 2 (hai) ngày trƣớc ngày Quý Ông/Bà dự kiến ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ. 

- Nếu trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày làm việc kể từ ngày phát hành Thông báo này, Quý 

Ông/Bà không có m t tại địa chỉ nêu trên và tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán theo 

hƣớng dẫn, chúng tôi sẽ tự quyết định việc thực hiện quyền của Chủ Đầu Tƣ phù hợp với 

quy định tại Hợp Đồng Đ t Mua. 

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ: ………………………… 

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận đƣợc sự hợp tác của Quý Ông/Bà./. 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

 BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

 

 

 




