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I. LỜI TỰA

Bắt nguồn từ hình tượng của Vua Mặt Trời Louis XIV, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sáng tạo 

nên một tuyệt tác đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc với vẻ đẹp hoàn hảo vĩnh cửu được ví 

như tuyệt tác độc nhất vô nhị bên Hồ Tây – mảnh đất Rồng Châu Ngọc của Thăng Long – 

Hà Nội.

Tọa lạc tại vị thế đẹp nhất Hồ Tây nơi đầu gió 3 mặt hướng hồ Tây và một mặt sông Hồng, 

D’. Le Roi Soleil mang nét đẹp đài các của vua chúa với kiến trúc Tân Cổ Điển Pháp tinh xảo 

tới từng đường nét, là sự kết hợp hài hòa của nghệ thuật và thiên nhiên. Nằm tại vị trí đắc 

địa huyết mạch của Hồ Tây, D’. Le Roi Soleil là nơi hội tụ những nhân kiệt, gắn kết gia đình, 

sản sinh phú quý tạo nên một cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc.  



II. DỰ ÁN

Chùa Trấn Quốc
2 km

Khu đô thị Ciputra
5 km

Phủ Tây Hồ
1 km

Bệnh viên đa khoa 
Quốc tế Thu Cúc

5 km

Trường Quốc tế UNIS
4 km

Chùa Kim Liên 
1,2km

Công viên nước Hồ Tây
3 km

Đền Quán Thánh
4 km

Cầu Nhật Tân
5 km

Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Mịnh

4 km

Trường Chu Văn An
3.5 km

Hồ Tây
417 m

Hồ Trúc Bạch
3.1 km

Sân Bay Nội Bài
20 km

59 XUÂN DIỆU, PHƯỜNG QUẢNG AN, 
QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI

1 - VỊ TRÍ

2 - THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Diện tích đất: 9,185 m2

Diện tích xây dựng: 4.046 m2

Mật độ XD: 44%

Số tòa: 03 tòa (02 tòa căn hộ cao 25 tầng 

               và 01 tòa dịch vụ cao 08 tầng)

Số căn: 498 CH

Tiến độ dự án:

+ Khởi công: Tháng 7.2015
+ Cất nóc: Tháng 3.2017
+ Ra mắt căn hộ mẫu: 09.07.2017
+ Bàn giao: Quý I/2018 
+ Thời gian đưa vào hoạt động: dự kiến tháng 07.2018



3 - DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

4 - HẠ TẦNG KẾT CẤU

Đường dạo sân vườn, Nhà trẻ 
quốc tế, trung tâm thương mại 
Soleil Center, khu ẩm thực, 
phòng sinh hoạt cộng đồng, bể 
bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà, 
cảnh quan cây xanh.

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ

A. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHU CÔNG CỘNG, CĂN HỘ KHỐI A:

- Trong căn hộ: Sử dụng hệ điều hòa multi, dàn lạnh âm trần nối ống gió. Dàn nóng đặt tập trung 
tại logia của mỗi căn hộ

- Toàn bộ khu sảnh thang máy, hành lang khối căn hộ (từ tầng 3 đến 25) sử dụng hệ thống điều hòa 
trung tâm VRV, gồm:

+ 02 dàn nóng đặt tại tầng 11 (tầng mái khối thấp tầng) cung cấp cho các dàn lạnh hành lang 
tầng 1 đến 9, khu văn phòng làm việc tầng 1, phòng bảo vệ
+ 02 dàn nóng đặt tại tầng KT mái tháp A, cấp cho các dàn lạnh hành lang thang máy tầng 10 
đến 25

B. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHU CÔNG CỘNG, CĂN HỘ KHỐI B:

- Trong căn hộ: Sử dụng hệ điều hòa multi hoặc VRV, dàn lạnh âm trần nối ống gió. Dàn nóng đặt 
tập trung tại logia của mỗi căn hộ

- Toàn bộ khu sảnh thang máy, hành lang khối căn hộ (từ tầng 3 đến 25) sử dụng hệ thống điều hòa 
trung tâm VRV, gồm:

+ 04 dàn nóng đặt tại tầng 11 (tầng mái tháp thấp tầng), cấp cho các dàn lạnh sảnh thang máy 
tầng 1-3, khu vực nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, v/v…
+ 02 dàn nóng đặt tại tầng KT mái tháp B, cấp cho các dàn lạnh hành lang thang máy tầng 10 
đến 25

C. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHỐI TTTM, DỊCH VỤ:

- Hệ thống điều hòa cấp cho khu thương mại, dịch vụ khối thấp tầng, khối tầng hầm, khối  dịch vụ 
tầng 1, tầng 2 (các tháp), khu bể bơi tầng 8, tầng 9 được cấp bởi hệ thống Chiller.

- Hệ thống Chiller gồm các thiết bị cơ bản sau:
+ 03 máy chiller: CS=380RT (tấn lạnh), đặt tại hầm 3
+ 03 tháp giải nhiệt bằng nước: CS= 495RT (đặt trên tầng mái tháp A

+ 04 bơm nước giải nhiệt: Q= 83,1 lít/s; 500KPa
+ 04 bơn nước lạnh biến tần: Q= 50,2 lít/s; 500KPa 

- Thông gió: Mỗi tháp cao tầng (tháp A, tháp B), gồm:
+ 02 quạt tăng áp cầu thang bộ: Q= 17300l/s; 450Pa
+ 01 quạt hút khói hành lang: Q= 3750l/s; 350Pa
+ 01 quạt hút mùi phòng rác: Q= 6250l/s; 300Pa
+ 01 quạt tăng áp phòng đệm + thang máy cứu hỏa: Q= 13500l/s; 350Pa;
+ 01 quạt hút mùi bếp cho các căn hộ: Q= 300l/s
+ 01 quạt hút mùi WC cho khối căn hộ: Q= 150l/s

- Tháp thấp tầng (tháp thương mại, dịch vụ), gồm:
+ 01 quạt tăng áp cầu thang bộ: Q= 16200l/s; 300Pa
+ 01 quạt cấp khí tươi hành lang+ khu vực thương mại, dịch vụ: Q= 3500l/s; 300Pa
+ 01 quạt hút khói hành lang+ hút mùi khu thương mại, dịch vụ: Q= 21560l/s; 400Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy cứu hỏa: Q= 8500l/s; 300Pa
+ 01 quạt hút mùi WC khu dịch vụ: Q= 20250l/s; 300Pa
+ Một số khu vực chức năng khác (khu văn phòng làm việc; Khu nhà trẻ; Khu bể bơi; Khu sinh 
hoạt cộng đồng; Các phòng thu gom rác; Phòng trung thế, hạ thế, máy phát điện, phòng điều 
hành tòa nhà; Các phòng bơm, phòng Chiller, v/v…được thiết kế hệ thống thông gió riêng (bằng 
hệ thống quạt nối ống gió)

- Thông gió khối tầng hầm (từ tầng hầm 5 đến tầng 1):
+ 05 quạt tăng áp cầu thang bộ: Q= 9900l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy chữa cháy khối tầng hầm tháp A: Q= 4950l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy chữa cháy khối tầng hầm tháp B: Q= 4950l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy chữa cháy khối tầng hầm tháp thấp tầng: Q= 13200l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy tầng hầm khối dân cư tháp A: Q= 16500l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy tầng khối dân cư tháp B: Q= 16500l/s; 250Pa



HỆ THỐNG ĐIỆN

HỆ THỐNG NƯỚC

A. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHU CÔNG CỘNG, CĂN HỘ KHỐI A:

- Trong căn hộ: Sử dụng hệ điều hòa multi, dàn lạnh âm trần nối ống gió. Dàn nóng đặt tập trung 
tại logia của mỗi căn hộ

- Toàn bộ khu sảnh thang máy, hành lang khối căn hộ (từ tầng 3 đến 25) sử dụng hệ thống điều hòa 
trung tâm VRV, gồm:

+ 02 dàn nóng đặt tại tầng 11 (tầng mái khối thấp tầng) cung cấp cho các dàn lạnh hành lang 
tầng 1 đến 9, khu văn phòng làm việc tầng 1, phòng bảo vệ
+ 02 dàn nóng đặt tại tầng KT mái tháp A, cấp cho các dàn lạnh hành lang thang máy tầng 10 
đến 25

B. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHU CÔNG CỘNG, CĂN HỘ KHỐI B:

- Trong căn hộ: Sử dụng hệ điều hòa multi hoặc VRV, dàn lạnh âm trần nối ống gió. Dàn nóng đặt 
tập trung tại logia của mỗi căn hộ

- Toàn bộ khu sảnh thang máy, hành lang khối căn hộ (từ tầng 3 đến 25) sử dụng hệ thống điều hòa 
trung tâm VRV, gồm:

+ 04 dàn nóng đặt tại tầng 11 (tầng mái tháp thấp tầng), cấp cho các dàn lạnh sảnh thang máy 
tầng 1-3, khu vực nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, v/v…
+ 02 dàn nóng đặt tại tầng KT mái tháp B, cấp cho các dàn lạnh hành lang thang máy tầng 10 
đến 25

C. HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHỐI TTTM, DỊCH VỤ:

- Hệ thống điều hòa cấp cho khu thương mại, dịch vụ khối thấp tầng, khối tầng hầm, khối  dịch vụ 
tầng 1, tầng 2 (các tháp), khu bể bơi tầng 8, tầng 9 được cấp bởi hệ thống Chiller.

- Hệ thống Chiller gồm các thiết bị cơ bản sau:
+ 03 máy chiller: CS=380RT (tấn lạnh), đặt tại hầm 3
+ 03 tháp giải nhiệt bằng nước: CS= 495RT (đặt trên tầng mái tháp A

+ 04 bơm nước giải nhiệt: Q= 83,1 lít/s; 500KPa
+ 04 bơn nước lạnh biến tần: Q= 50,2 lít/s; 500KPa 

- Thông gió: Mỗi tháp cao tầng (tháp A, tháp B), gồm:
+ 02 quạt tăng áp cầu thang bộ: Q= 17300l/s; 450Pa
+ 01 quạt hút khói hành lang: Q= 3750l/s; 350Pa
+ 01 quạt hút mùi phòng rác: Q= 6250l/s; 300Pa
+ 01 quạt tăng áp phòng đệm + thang máy cứu hỏa: Q= 13500l/s; 350Pa;
+ 01 quạt hút mùi bếp cho các căn hộ: Q= 300l/s
+ 01 quạt hút mùi WC cho khối căn hộ: Q= 150l/s

- Tháp thấp tầng (tháp thương mại, dịch vụ), gồm:
+ 01 quạt tăng áp cầu thang bộ: Q= 16200l/s; 300Pa
+ 01 quạt cấp khí tươi hành lang+ khu vực thương mại, dịch vụ: Q= 3500l/s; 300Pa
+ 01 quạt hút khói hành lang+ hút mùi khu thương mại, dịch vụ: Q= 21560l/s; 400Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy cứu hỏa: Q= 8500l/s; 300Pa
+ 01 quạt hút mùi WC khu dịch vụ: Q= 20250l/s; 300Pa
+ Một số khu vực chức năng khác (khu văn phòng làm việc; Khu nhà trẻ; Khu bể bơi; Khu sinh 
hoạt cộng đồng; Các phòng thu gom rác; Phòng trung thế, hạ thế, máy phát điện, phòng điều 
hành tòa nhà; Các phòng bơm, phòng Chiller, v/v…được thiết kế hệ thống thông gió riêng (bằng 
hệ thống quạt nối ống gió)

- Thông gió khối tầng hầm (từ tầng hầm 5 đến tầng 1):
+ 05 quạt tăng áp cầu thang bộ: Q= 9900l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy chữa cháy khối tầng hầm tháp A: Q= 4950l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy chữa cháy khối tầng hầm tháp B: Q= 4950l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy chữa cháy khối tầng hầm tháp thấp tầng: Q= 13200l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy tầng hầm khối dân cư tháp A: Q= 16500l/s; 250Pa
+ 01 quạt tăng áp thang máy tầng khối dân cư tháp B: Q= 16500l/s; 250Pa

Nguồn cấp là điện lưới từ thành phố vào bằng tuyến cáp ngầm 24kV dạng mạch vòng. Nguồn điện 
dự phòng 4MFĐ 1600kVA 380V 50Hz 3P4W và 01 tủ hòa đồng bộ MF khi mất điện lưới, toàn bộ 
nguồn điện cấp cho tòa nhà dùng nguồn máy phát (full tải)

Hệ thống đường ống, van, đồng hồ từ thành phố vào; bể chứa nước thô (chưa qua lọc) thể tích 
377m3 lắp đặt tại tầng 4 tầng hầm 4 (chung cả tòa nhà); Bể chứa nước sau khi qua hệ thống lọc: 
Thể tích 362m3 lắp đặt tại tầng hầm 5 (bể chung cho cả tòa nhà); Bể chứa nước trên mái: Thể tích 
120m2 (cho mỗitháp); Hệ thống bơm hút và bình lọc cát, hệ thống xúc rửa bằng khí clo, gồm: 02 
bơm CS Q=19l/s, H=15m; 02 bình lọc CS Q=9,5l/s; Máy sục khí clo; Bộ cảm biến đo nồng độ khí clo 
và một số thiết bị khác)



5 - KHAI THÁC

5 - TIỀM NĂNG CHO THUÊ

Bể bơi

Siêu thị

Gym, Spa

Khu ẩm thực - CafeNhà trẻ cao cấp



III. ĐỐI TÁC
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ KHÁCH SẠN SOLEIL (TÂN HOÀNG MINH GROUP)

NGÂN HÀNG BẢO TRỢ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI (SHB) 

NHÀ THẦU:
- Cơ điện ME: Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt
- Thi công móng xây dựng: Công ty TNHH XD dân dụng và Công nghiệp Delta
- Thi công phần thân: Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta - V
- Thi công hoàn thiện: Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta - V
- Thi công thang máy: Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt
- Thi công hệ thống mạng: Tập đoàn VNPT - HASICO
- Thi công hệ thống kích sóng điện thoại: Công ty CP Viễn Thông IRIS Việt Nam.
- Thi công hệ thống truyền hình cáp: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư viễn thông 
Thịnh Phát.
- Thi công cửa và khung cửa: Công ty CP Đầu Tư HTH Việt Nam.
- Thi công lan can lô gia, tay vịn cầu thang: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Anh Dương.
- Thi công cửa chống cháy: Công ty CP Thương Mại & Cơ Khí CNC Việt Nam.
- Thi công Phù điêu: Công ty TNHH Sơn Hòa Bình 
- Thi công sơn đá: Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Dịch vụ - Xuất Nhập khẩu Sơn 
Đông Dương.



IV. Q&A



1. CĐT có đảm bảo về tiến độ Dự án?

Dự án đã được Ngân hàng SHB bảo lãnh về tiến độ Dự án. Ngoài ra, Chủ Đầu Tư đã chọn nhà thầu 
Delta là nhà thầu có uy tín về chất lượng và tiến độ trên thị trường vì thế Khách Hàng có thể hoàn 
toàn yên tâm về tiến độ mà Chủ Đầu Tư đã cam kết. Hơn nữa, tính đến thời điểm này, Chủ Đầu Tư 
luôn hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra ban đầu.

2. Nếu Chủ Đầu Tư chậm tiến độ xây dựng sẽ như thế nào?

Chế tài về việc chậm tiến độ xây dựng được quy định rõ trong Hợp đồng mua bán. Chủ Đầu Tư sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

3. Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền thì sẽ chịu chế tài như thế nào?

Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền mà không được sự phê duyệt của Chủ Đầu tư thì Khách Hàng sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

4. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Khách Hàng 
không?

Chủ đầu tư có hỗ trợ khách hàng làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Sau thời điểm bàn giao căn 
hộ, Chủ Đầu Tư sẽ gửi thông báo đến Khách hàng về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử hữu (Thời gian dự kiến là trong khoảng 2018 – 2019). Sau khi gửi thông báo, Chủ Đầu Tư sẽ tiến 
hành thu hồ sơ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng và gửi đến cơ quan có thẩm 
quyền. Phí và lệ phí trước bạ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu khách hàng phải chịu. Trường hợp 
Khách hàng có nhu cầu tự làm thì Chủ Đầu Tư sẽ để Khách hàng tự làm.

5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu? Khi nào bàn giao Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu? Có lâu như những dự án khác ở cùng địa bàn hay ko? 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận thực tế cho Bên Mua theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.

Việc Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng sẽ thực hiện theo quy định của Luật 
Nhà ở, và Nghị định 99, sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

6. Tầng hầm của tòa nhà để được bao nhiêu ô tô và xe máy?

Với 6 tầng hầm tổng diện tích sàn 41.958 m2 trong đó diện tích đỗ xe máy: 5.570m2 chứa….xe máy, 
diện tích đỗ ô tô: 16.770 m2 chứa 530 ô tô

7. Nếu Khách hàng bận đi công tác và nhờ người khác nộp tiền các đợt thanh 
toán có được không?

Khách hàng có thể  ủy quyền cho người khác thực hiện các nghĩa vụ của HĐMB thay mình. Chủ đầu 
tư sẽ chấp nhận các thay đổi khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Sau bao lâu Chủ Đầu Tư sẽ xuất Hóa đơn giá trị gia tăng cho Khách hàng?

Khoảng từ ngày 25-30 hàng tháng.

9. Khách hàng không muốn để tên vợ/chồng trên Hợp Đồng Mua Bán?

Quý Khách Hàng có thể đứng tên 1 người vợ hoặc chồng trên HĐMB. Tuy nhiên theo Pháp luật quy 
định khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bắt buộc phải đứng tên cả hai 
vợ/chồng. Trường hợp Khách Hàng chỉ muốn đứng tên 1 người cần có Giấy tờ chứng minh về quyền 
tài sản: Giấy khước từ tài sản từ người kia, giấy chứng minh tình trạng hôn nhân…

10. Khách hàng muốn vay vốn mua nhà ở Ngân hàng khác ngoài Ngân hàng SHB 
có được không?

Hiện tại Chủ Đầu Tư đang hợp tác với Ngân hàng SHB để hỗ trợ Khách Hàng vay vốn mua căn hộ. 
Do đó khi vay vốn tại Ngân hàng SHB,  Khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ nhất các ưu đãi theo 
chính sách của Chủ Đầu Tư và Ngân hàng SHB đã cam kết. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu 
Khách hàng không thể vay vốn tại Ngân hàng SHB thì chuyên viên tài chính cũng có thể hỗ trợ thực 
hiện linh động tại các ngân hàng khác.

11. Lãi suất cho vay hiện tại là bao nhiêu phần trăm?

Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất cho Khách hàng là 0% đến khi bàn giao căn hộ. Theo chính sách đối với 
khách hàng mua kể từ thời điểm hiện tại là đến ngày 30/06/2018.

12. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ cho KH chuyển nhượng lại căn hộ trong trường hợp 
chưa bàn giao căn hộ?

Chủ Đầu Tư vẫn sẽ hỗ trợ làm xác nhận chuyển nhượng cho Khách Hàng khi 2 bên hoàn thiện đầy 
đủ các nghĩa vụ cần thiết và cung cấp đầy đủ hồ sơ: Văn bản chuyển nhượng, Thông báo thuế, các 
chứng từ nộp thuế, và các giấy tớ cá nhân...

13. Trong trường hợp mua căn hộ thô, sau bao lâu Tôi phải hoàn thiện căn hộ?

Theo quy định của HĐMB, sau 06 tháng Khách Hàng phải hoàn thiện căn hộ, tuy nhiên trong 
trường hợp đặc biệt, Chủ Đầu Tư có thể xem xét gia hạn cho Khách hàng nhưng thời gian gia hạn 
không quá 03 tháng.

14. Tiền đặt cọc thi công là 100.000.000 VNĐ?

D’ LE ROI SOLEIL là Dự án cao cấp của Tân Hoàng Minh, các mức phí đã được Chủ Đầu Tư nghiên 
cứu và đảm bảo quyền lợi công bằng cho cả Chủ Đầu Tư và các KH. Ngoài ra cơ sở hạ tầng cũng 
như các phần tài sản sở hữu chung khác như thang máy, sảnh chung và các tài sản khác tại Dự án 
đều có giá trị rất cao. Vì vậy để đảm bảo bảo vệ tài sản chung của Tòa nhà trong quá trình hoàn 
thiện căn hộ, Chủ Đầu Tư cần thiết yêu cầu KH/cư dân đặt cọc số tiền tối thiểu để đối trừ trong 
trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào đối với diện tích công cộng, kết cấu của Tòa nhà cũng 
như bất kỳ hư hại nào khác. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Khách hàng ngay khi Khách hàng 
hoàn thiện xong và không gây ra thiệt hại nào. 

15. Tại sao Khách hàng phải đóng phí bảo trì 2% trong khi chưa nhận bàn giao 
căn hộ và chưa hết hạn bảo hành nhà ở?

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu. Khoản kinh phí này 
được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà.

- Kinh phí bảo trì là khoản tiền 2% Giá Bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản 
thu khác (nếu có)  mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp tính trên  phần diện tích thuộc sở hữu 
riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Trong Nhà Chung Cư.

- Kinh phí bảo trì: Bên mua phải đóng theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở

- Kinh phí của Quỹ Bảo Trì sẽ được chi để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với Các Phần 
Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn Hộ và Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc 
Sở Hữu Chung của Dự Án và thanh toán toàn bộ các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc mở, quản 
lý và sử dụng tài khoản Quỹ Bảo Trì Khu Căn Hộ.

- Quản lý kinh phí bảo trì: Ban Quản Trị có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo Trì 
đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ thông qua hằng năm. Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài 
chính, có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội Nghị 
Chủ Sở Hữu Căn Hộ, trường hợp chi vượt quá sẽ phải được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ phê duyệt

16. Tôi mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản, tuy nhiên tôi muốn xin Chủ Đầu Tư 
thay đổi một số thiết kế trong căn hộ Chủ Đầu Tư có hỗ trợ Khách hàng không?

Hiện tại theo chính sách Công ty và HĐMB, Khách hàng mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản thì 
Chủ Đầu Tư sẽ bàn giao căn hộ theo đúng thiết kế và danh mục vật liệu hoàn thiện thống nhất đính 
kèm HĐMB. Chủ Đầu Tư sẽ không thay đổi thiết kế những căn hộ này vì các thay đổi có thể ảnh 
hưởng đến kết cấu Tòa nhà hoặc ảnh hưởng đến mặt ngoài Tòa nhà. 

17. Nếu trong thời gian sử dụng, gặp rắc rối khi các vật tư xây dựng, hay hệ 
thống điện nước bị hư hỏng thì báo cho ai để giải quyết?

Đối với phần kiến trúc bên trong căn hộ, trong thời hạn bảo hành 60 tháng, Chủ Đầu Tư có trách 
nhiệm bảo hành như đã nêu rõ trong HĐMB nếu các hư hại nằm trong nội dung bảo hành. Sau thời 
gian 60 tháng KH có thể báo cho Ban Quản Lý chung cư để được hỗ trợ giải quyết.

18. Khi nhận bàn giao căn hộ, nếu diện tích đo đạc được chênh lệch so với diện 
tích trong HĐMB thì sẽ thế nào?

Trong trường hợp Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi trong phạm vi 
01% (một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại 
Tổng Giá Bán Căn Hộ. Nếu Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi quá 01% 
(một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì Tổng Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều 
chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

19. Chỗ đỗ xe của Dự án? 

Được quyền sử dụng chỗ để xe máy, được quyền mua/thuê chỗ đỗ xe ô tô trong tầng hầm theo 
công năng và theo thiết kế của Tòa Nhà đã được phê duyệt. Quyền bố trí chỗ để xe ô tô của Tòa Nhà 
phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên cho Bên Mua trước  khi dành chỗ để xe công cộng.

20. Tiến độ xây dựng chung của dự án?

- Công trình được khởi công ngày 4/7/2015 . 

- Ngày12/12/2015, nhà thầu Delta đã hoàn thành 61 tấm tường vây và 151 cọc khoan nhồi, hoàn 

thiện thi công tác phá bê tông tường dẫn và dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công kết 
cấu Móng-tầng hầm.

- Tháng 4/2016, công trình đã hoàn thành  đến cốt 0.0 (mặt đất)  theo phương pháp topdown 
topdown (song song xây tầng nổi và tầng hầm sau khi nhà thầu đã đào đất hoàn thành tầng hầm 
2 xong và khóa sàn cốt 0.0).. Đây là mốc thời gian thực hiện hợp đồng mua bán.

- Tháng 7/2016: Hoàn thành kết cấu BTCT đến sàn tầng 8

- Tháng 11/2016: Hoàn hành kết cấu móng và tầng hầm 

- Tháng 3/2017: Hoàn thành sàn mái công trình (cất nóc)
Công trình sẽ được hoàn thiện và bàn giao thô từ cuối năm 2017, đầu năm 2018. Dự kiến tòa tháp 
chính thức đi vào hoạt động vào Q2/2018.

21. Hình thức sở hữu?

Sổ đỏ vĩnh viễn

22. Đơn vị nào sẽ đứng ra quản lý tòa nhà sau này?

Nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng 5* cùng đẳng cấp quốc tế đỉnh cao mang tới phong cách sống 
sang trọng và tinh tế cho chủ nhân căn hộ tương lai. Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã lựa chọn và đã 
ký biên bản ghi nhớ với đối tác Pan Pacific (Tập đoàn lớn có kinh nghiệm sở hữu và quản lý trên 30 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Căn hộ dịch vụ cao cấp với hơn 11.000 phòng cao cấp trong khu vực 
Châu Á và Bắc Mỹ sẽ là đơn vị cung cấp, tư vấn quản lý dự án D’. Le Roi Soileil. 

Hiện tại, chủ đầu tư đang tiếp tục thương thảo các điều khoản để đi đến ký kết hợp đồng. 

23. Tầng trên cùng của Tháp dịch vụ được sử dụng vào mục đích gì?

Tầng trên cùng của tòa tháp dịch vụ 8 tầng là bể bơi vô cực rộng 293m2. 

24. Người nước ngoài có được mua nhà hay không? Sở hữu thế nào?

Người nước ngoài có được mua nhà và sở hữu trong vòng 50 năm.

25. Đặt cọc bao nhiêu tiền?

Số tiền đặt cọc là 200.000.000 VNĐ

26. Cách tính diện tích căn hộ?

Khách hàng mua căn hộ sẽ được công bố cả diện tích thông thủy và tim tường. Đơn giá bán căn hộ 
là đơn giá trên diện tích thông thủy.

27. Bên Mua có bắt buộc phải mua bảo hiểm căn hộ ko?

Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua chịu trách nhiệm mua và duy trì các loại bảo hiểm Căn Hộ 
theo quy định của Bản Nội Quy Nhà Chung Cư và Pháp Luật.

28. Căn hộ ở đây nếu cho thuê thì 1 tháng bao tiền?

Theo mặt bằng chung từ $1,200.0 - $1,500.0/1 tháng.



1. CĐT có đảm bảo về tiến độ Dự án?

Dự án đã được Ngân hàng SHB bảo lãnh về tiến độ Dự án. Ngoài ra, Chủ Đầu Tư đã chọn nhà thầu 
Delta là nhà thầu có uy tín về chất lượng và tiến độ trên thị trường vì thế Khách Hàng có thể hoàn 
toàn yên tâm về tiến độ mà Chủ Đầu Tư đã cam kết. Hơn nữa, tính đến thời điểm này, Chủ Đầu Tư 
luôn hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra ban đầu.

2. Nếu Chủ Đầu Tư chậm tiến độ xây dựng sẽ như thế nào?

Chế tài về việc chậm tiến độ xây dựng được quy định rõ trong Hợp đồng mua bán. Chủ Đầu Tư sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

3. Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền thì sẽ chịu chế tài như thế nào?

Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền mà không được sự phê duyệt của Chủ Đầu tư thì Khách Hàng sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

4. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Khách Hàng 
không?

Chủ đầu tư có hỗ trợ khách hàng làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Sau thời điểm bàn giao căn 
hộ, Chủ Đầu Tư sẽ gửi thông báo đến Khách hàng về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử hữu (Thời gian dự kiến là trong khoảng 2018 – 2019). Sau khi gửi thông báo, Chủ Đầu Tư sẽ tiến 
hành thu hồ sơ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng và gửi đến cơ quan có thẩm 
quyền. Phí và lệ phí trước bạ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu khách hàng phải chịu. Trường hợp 
Khách hàng có nhu cầu tự làm thì Chủ Đầu Tư sẽ để Khách hàng tự làm.

5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu? Khi nào bàn giao Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu? Có lâu như những dự án khác ở cùng địa bàn hay ko? 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận thực tế cho Bên Mua theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.

Việc Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng sẽ thực hiện theo quy định của Luật 
Nhà ở, và Nghị định 99, sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

6. Tầng hầm của tòa nhà để được bao nhiêu ô tô và xe máy?

Với 6 tầng hầm tổng diện tích sàn 41.958 m2 trong đó diện tích đỗ xe máy: 5.570m2 chứa….xe máy, 
diện tích đỗ ô tô: 16.770 m2 chứa 530 ô tô

7. Nếu Khách hàng bận đi công tác và nhờ người khác nộp tiền các đợt thanh 
toán có được không?

Khách hàng có thể  ủy quyền cho người khác thực hiện các nghĩa vụ của HĐMB thay mình. Chủ đầu 
tư sẽ chấp nhận các thay đổi khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Sau bao lâu Chủ Đầu Tư sẽ xuất Hóa đơn giá trị gia tăng cho Khách hàng?

Khoảng từ ngày 25-30 hàng tháng.

9. Khách hàng không muốn để tên vợ/chồng trên Hợp Đồng Mua Bán?

Quý Khách Hàng có thể đứng tên 1 người vợ hoặc chồng trên HĐMB. Tuy nhiên theo Pháp luật quy 
định khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bắt buộc phải đứng tên cả hai 
vợ/chồng. Trường hợp Khách Hàng chỉ muốn đứng tên 1 người cần có Giấy tờ chứng minh về quyền 
tài sản: Giấy khước từ tài sản từ người kia, giấy chứng minh tình trạng hôn nhân…

10. Khách hàng muốn vay vốn mua nhà ở Ngân hàng khác ngoài Ngân hàng SHB 
có được không?

Hiện tại Chủ Đầu Tư đang hợp tác với Ngân hàng SHB để hỗ trợ Khách Hàng vay vốn mua căn hộ. 
Do đó khi vay vốn tại Ngân hàng SHB,  Khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ nhất các ưu đãi theo 
chính sách của Chủ Đầu Tư và Ngân hàng SHB đã cam kết. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu 
Khách hàng không thể vay vốn tại Ngân hàng SHB thì chuyên viên tài chính cũng có thể hỗ trợ thực 
hiện linh động tại các ngân hàng khác.

11. Lãi suất cho vay hiện tại là bao nhiêu phần trăm?

Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất cho Khách hàng là 0% đến khi bàn giao căn hộ. Theo chính sách đối với 
khách hàng mua kể từ thời điểm hiện tại là đến ngày 30/06/2018.

12. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ cho KH chuyển nhượng lại căn hộ trong trường hợp 
chưa bàn giao căn hộ?

Chủ Đầu Tư vẫn sẽ hỗ trợ làm xác nhận chuyển nhượng cho Khách Hàng khi 2 bên hoàn thiện đầy 
đủ các nghĩa vụ cần thiết và cung cấp đầy đủ hồ sơ: Văn bản chuyển nhượng, Thông báo thuế, các 
chứng từ nộp thuế, và các giấy tớ cá nhân...

13. Trong trường hợp mua căn hộ thô, sau bao lâu Tôi phải hoàn thiện căn hộ?

Theo quy định của HĐMB, sau 06 tháng Khách Hàng phải hoàn thiện căn hộ, tuy nhiên trong 
trường hợp đặc biệt, Chủ Đầu Tư có thể xem xét gia hạn cho Khách hàng nhưng thời gian gia hạn 
không quá 03 tháng.

14. Tiền đặt cọc thi công là 100.000.000 VNĐ?

D’ LE ROI SOLEIL là Dự án cao cấp của Tân Hoàng Minh, các mức phí đã được Chủ Đầu Tư nghiên 
cứu và đảm bảo quyền lợi công bằng cho cả Chủ Đầu Tư và các KH. Ngoài ra cơ sở hạ tầng cũng 
như các phần tài sản sở hữu chung khác như thang máy, sảnh chung và các tài sản khác tại Dự án 
đều có giá trị rất cao. Vì vậy để đảm bảo bảo vệ tài sản chung của Tòa nhà trong quá trình hoàn 
thiện căn hộ, Chủ Đầu Tư cần thiết yêu cầu KH/cư dân đặt cọc số tiền tối thiểu để đối trừ trong 
trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào đối với diện tích công cộng, kết cấu của Tòa nhà cũng 
như bất kỳ hư hại nào khác. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Khách hàng ngay khi Khách hàng 
hoàn thiện xong và không gây ra thiệt hại nào. 

15. Tại sao Khách hàng phải đóng phí bảo trì 2% trong khi chưa nhận bàn giao 
căn hộ và chưa hết hạn bảo hành nhà ở?

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu. Khoản kinh phí này 
được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà.

- Kinh phí bảo trì là khoản tiền 2% Giá Bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản 
thu khác (nếu có)  mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp tính trên  phần diện tích thuộc sở hữu 
riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Trong Nhà Chung Cư.

- Kinh phí bảo trì: Bên mua phải đóng theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở

- Kinh phí của Quỹ Bảo Trì sẽ được chi để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với Các Phần 
Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn Hộ và Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc 
Sở Hữu Chung của Dự Án và thanh toán toàn bộ các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc mở, quản 
lý và sử dụng tài khoản Quỹ Bảo Trì Khu Căn Hộ.

- Quản lý kinh phí bảo trì: Ban Quản Trị có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo Trì 
đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ thông qua hằng năm. Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài 
chính, có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội Nghị 
Chủ Sở Hữu Căn Hộ, trường hợp chi vượt quá sẽ phải được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ phê duyệt

16. Tôi mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản, tuy nhiên tôi muốn xin Chủ Đầu Tư 
thay đổi một số thiết kế trong căn hộ Chủ Đầu Tư có hỗ trợ Khách hàng không?

Hiện tại theo chính sách Công ty và HĐMB, Khách hàng mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản thì 
Chủ Đầu Tư sẽ bàn giao căn hộ theo đúng thiết kế và danh mục vật liệu hoàn thiện thống nhất đính 
kèm HĐMB. Chủ Đầu Tư sẽ không thay đổi thiết kế những căn hộ này vì các thay đổi có thể ảnh 
hưởng đến kết cấu Tòa nhà hoặc ảnh hưởng đến mặt ngoài Tòa nhà. 

17. Nếu trong thời gian sử dụng, gặp rắc rối khi các vật tư xây dựng, hay hệ 
thống điện nước bị hư hỏng thì báo cho ai để giải quyết?

Đối với phần kiến trúc bên trong căn hộ, trong thời hạn bảo hành 60 tháng, Chủ Đầu Tư có trách 
nhiệm bảo hành như đã nêu rõ trong HĐMB nếu các hư hại nằm trong nội dung bảo hành. Sau thời 
gian 60 tháng KH có thể báo cho Ban Quản Lý chung cư để được hỗ trợ giải quyết.

18. Khi nhận bàn giao căn hộ, nếu diện tích đo đạc được chênh lệch so với diện 
tích trong HĐMB thì sẽ thế nào?

Trong trường hợp Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi trong phạm vi 
01% (một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại 
Tổng Giá Bán Căn Hộ. Nếu Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi quá 01% 
(một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì Tổng Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều 
chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

19. Chỗ đỗ xe của Dự án? 

Được quyền sử dụng chỗ để xe máy, được quyền mua/thuê chỗ đỗ xe ô tô trong tầng hầm theo 
công năng và theo thiết kế của Tòa Nhà đã được phê duyệt. Quyền bố trí chỗ để xe ô tô của Tòa Nhà 
phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên cho Bên Mua trước  khi dành chỗ để xe công cộng.

20. Tiến độ xây dựng chung của dự án?

- Công trình được khởi công ngày 4/7/2015 . 

- Ngày12/12/2015, nhà thầu Delta đã hoàn thành 61 tấm tường vây và 151 cọc khoan nhồi, hoàn 

thiện thi công tác phá bê tông tường dẫn và dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công kết 
cấu Móng-tầng hầm.

- Tháng 4/2016, công trình đã hoàn thành  đến cốt 0.0 (mặt đất)  theo phương pháp topdown 
topdown (song song xây tầng nổi và tầng hầm sau khi nhà thầu đã đào đất hoàn thành tầng hầm 
2 xong và khóa sàn cốt 0.0).. Đây là mốc thời gian thực hiện hợp đồng mua bán.

- Tháng 7/2016: Hoàn thành kết cấu BTCT đến sàn tầng 8

- Tháng 11/2016: Hoàn hành kết cấu móng và tầng hầm 

- Tháng 3/2017: Hoàn thành sàn mái công trình (cất nóc)
Công trình sẽ được hoàn thiện và bàn giao thô từ cuối năm 2017, đầu năm 2018. Dự kiến tòa tháp 
chính thức đi vào hoạt động vào Q2/2018.

21. Hình thức sở hữu?

Sổ đỏ vĩnh viễn

22. Đơn vị nào sẽ đứng ra quản lý tòa nhà sau này?

Nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng 5* cùng đẳng cấp quốc tế đỉnh cao mang tới phong cách sống 
sang trọng và tinh tế cho chủ nhân căn hộ tương lai. Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã lựa chọn và đã 
ký biên bản ghi nhớ với đối tác Pan Pacific (Tập đoàn lớn có kinh nghiệm sở hữu và quản lý trên 30 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Căn hộ dịch vụ cao cấp với hơn 11.000 phòng cao cấp trong khu vực 
Châu Á và Bắc Mỹ sẽ là đơn vị cung cấp, tư vấn quản lý dự án D’. Le Roi Soileil. 

Hiện tại, chủ đầu tư đang tiếp tục thương thảo các điều khoản để đi đến ký kết hợp đồng. 

23. Tầng trên cùng của Tháp dịch vụ được sử dụng vào mục đích gì?

Tầng trên cùng của tòa tháp dịch vụ 8 tầng là bể bơi vô cực rộng 293m2. 

24. Người nước ngoài có được mua nhà hay không? Sở hữu thế nào?

Người nước ngoài có được mua nhà và sở hữu trong vòng 50 năm.

25. Đặt cọc bao nhiêu tiền?

Số tiền đặt cọc là 200.000.000 VNĐ

26. Cách tính diện tích căn hộ?

Khách hàng mua căn hộ sẽ được công bố cả diện tích thông thủy và tim tường. Đơn giá bán căn hộ 
là đơn giá trên diện tích thông thủy.

27. Bên Mua có bắt buộc phải mua bảo hiểm căn hộ ko?

Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua chịu trách nhiệm mua và duy trì các loại bảo hiểm Căn Hộ 
theo quy định của Bản Nội Quy Nhà Chung Cư và Pháp Luật.

28. Căn hộ ở đây nếu cho thuê thì 1 tháng bao tiền?

Theo mặt bằng chung từ $1,200.0 - $1,500.0/1 tháng.



1. CĐT có đảm bảo về tiến độ Dự án?

Dự án đã được Ngân hàng SHB bảo lãnh về tiến độ Dự án. Ngoài ra, Chủ Đầu Tư đã chọn nhà thầu 
Delta là nhà thầu có uy tín về chất lượng và tiến độ trên thị trường vì thế Khách Hàng có thể hoàn 
toàn yên tâm về tiến độ mà Chủ Đầu Tư đã cam kết. Hơn nữa, tính đến thời điểm này, Chủ Đầu Tư 
luôn hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra ban đầu.

2. Nếu Chủ Đầu Tư chậm tiến độ xây dựng sẽ như thế nào?

Chế tài về việc chậm tiến độ xây dựng được quy định rõ trong Hợp đồng mua bán. Chủ Đầu Tư sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

3. Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền thì sẽ chịu chế tài như thế nào?

Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền mà không được sự phê duyệt của Chủ Đầu tư thì Khách Hàng sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

4. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Khách Hàng 
không?

Chủ đầu tư có hỗ trợ khách hàng làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Sau thời điểm bàn giao căn 
hộ, Chủ Đầu Tư sẽ gửi thông báo đến Khách hàng về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử hữu (Thời gian dự kiến là trong khoảng 2018 – 2019). Sau khi gửi thông báo, Chủ Đầu Tư sẽ tiến 
hành thu hồ sơ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng và gửi đến cơ quan có thẩm 
quyền. Phí và lệ phí trước bạ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu khách hàng phải chịu. Trường hợp 
Khách hàng có nhu cầu tự làm thì Chủ Đầu Tư sẽ để Khách hàng tự làm.

5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu? Khi nào bàn giao Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu? Có lâu như những dự án khác ở cùng địa bàn hay ko? 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận thực tế cho Bên Mua theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.

Việc Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng sẽ thực hiện theo quy định của Luật 
Nhà ở, và Nghị định 99, sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

6. Tầng hầm của tòa nhà để được bao nhiêu ô tô và xe máy?

Với 6 tầng hầm tổng diện tích sàn 41.958 m2 trong đó diện tích đỗ xe máy: 5.570m2 chứa….xe máy, 
diện tích đỗ ô tô: 16.770 m2 chứa 530 ô tô

7. Nếu Khách hàng bận đi công tác và nhờ người khác nộp tiền các đợt thanh 
toán có được không?

Khách hàng có thể  ủy quyền cho người khác thực hiện các nghĩa vụ của HĐMB thay mình. Chủ đầu 
tư sẽ chấp nhận các thay đổi khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Sau bao lâu Chủ Đầu Tư sẽ xuất Hóa đơn giá trị gia tăng cho Khách hàng?

Khoảng từ ngày 25-30 hàng tháng.

9. Khách hàng không muốn để tên vợ/chồng trên Hợp Đồng Mua Bán?

Quý Khách Hàng có thể đứng tên 1 người vợ hoặc chồng trên HĐMB. Tuy nhiên theo Pháp luật quy 
định khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bắt buộc phải đứng tên cả hai 
vợ/chồng. Trường hợp Khách Hàng chỉ muốn đứng tên 1 người cần có Giấy tờ chứng minh về quyền 
tài sản: Giấy khước từ tài sản từ người kia, giấy chứng minh tình trạng hôn nhân…

10. Khách hàng muốn vay vốn mua nhà ở Ngân hàng khác ngoài Ngân hàng SHB 
có được không?

Hiện tại Chủ Đầu Tư đang hợp tác với Ngân hàng SHB để hỗ trợ Khách Hàng vay vốn mua căn hộ. 
Do đó khi vay vốn tại Ngân hàng SHB,  Khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ nhất các ưu đãi theo 
chính sách của Chủ Đầu Tư và Ngân hàng SHB đã cam kết. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu 
Khách hàng không thể vay vốn tại Ngân hàng SHB thì chuyên viên tài chính cũng có thể hỗ trợ thực 
hiện linh động tại các ngân hàng khác.

11. Lãi suất cho vay hiện tại là bao nhiêu phần trăm?

Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất cho Khách hàng là 0% đến khi bàn giao căn hộ. Theo chính sách đối với 
khách hàng mua kể từ thời điểm hiện tại là đến ngày 30/06/2018.

12. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ cho KH chuyển nhượng lại căn hộ trong trường hợp 
chưa bàn giao căn hộ?

Chủ Đầu Tư vẫn sẽ hỗ trợ làm xác nhận chuyển nhượng cho Khách Hàng khi 2 bên hoàn thiện đầy 
đủ các nghĩa vụ cần thiết và cung cấp đầy đủ hồ sơ: Văn bản chuyển nhượng, Thông báo thuế, các 
chứng từ nộp thuế, và các giấy tớ cá nhân...

13. Trong trường hợp mua căn hộ thô, sau bao lâu Tôi phải hoàn thiện căn hộ?

Theo quy định của HĐMB, sau 06 tháng Khách Hàng phải hoàn thiện căn hộ, tuy nhiên trong 
trường hợp đặc biệt, Chủ Đầu Tư có thể xem xét gia hạn cho Khách hàng nhưng thời gian gia hạn 
không quá 03 tháng.

14. Tiền đặt cọc thi công là 100.000.000 VNĐ?

D’ LE ROI SOLEIL là Dự án cao cấp của Tân Hoàng Minh, các mức phí đã được Chủ Đầu Tư nghiên 
cứu và đảm bảo quyền lợi công bằng cho cả Chủ Đầu Tư và các KH. Ngoài ra cơ sở hạ tầng cũng 
như các phần tài sản sở hữu chung khác như thang máy, sảnh chung và các tài sản khác tại Dự án 
đều có giá trị rất cao. Vì vậy để đảm bảo bảo vệ tài sản chung của Tòa nhà trong quá trình hoàn 
thiện căn hộ, Chủ Đầu Tư cần thiết yêu cầu KH/cư dân đặt cọc số tiền tối thiểu để đối trừ trong 
trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào đối với diện tích công cộng, kết cấu của Tòa nhà cũng 
như bất kỳ hư hại nào khác. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Khách hàng ngay khi Khách hàng 
hoàn thiện xong và không gây ra thiệt hại nào. 

15. Tại sao Khách hàng phải đóng phí bảo trì 2% trong khi chưa nhận bàn giao 
căn hộ và chưa hết hạn bảo hành nhà ở?

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu. Khoản kinh phí này 
được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà.

- Kinh phí bảo trì là khoản tiền 2% Giá Bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản 
thu khác (nếu có)  mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp tính trên  phần diện tích thuộc sở hữu 
riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Trong Nhà Chung Cư.

- Kinh phí bảo trì: Bên mua phải đóng theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở

- Kinh phí của Quỹ Bảo Trì sẽ được chi để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với Các Phần 
Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn Hộ và Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc 
Sở Hữu Chung của Dự Án và thanh toán toàn bộ các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc mở, quản 
lý và sử dụng tài khoản Quỹ Bảo Trì Khu Căn Hộ.

- Quản lý kinh phí bảo trì: Ban Quản Trị có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo Trì 
đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ thông qua hằng năm. Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài 
chính, có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội Nghị 
Chủ Sở Hữu Căn Hộ, trường hợp chi vượt quá sẽ phải được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ phê duyệt

16. Tôi mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản, tuy nhiên tôi muốn xin Chủ Đầu Tư 
thay đổi một số thiết kế trong căn hộ Chủ Đầu Tư có hỗ trợ Khách hàng không?

Hiện tại theo chính sách Công ty và HĐMB, Khách hàng mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản thì 
Chủ Đầu Tư sẽ bàn giao căn hộ theo đúng thiết kế và danh mục vật liệu hoàn thiện thống nhất đính 
kèm HĐMB. Chủ Đầu Tư sẽ không thay đổi thiết kế những căn hộ này vì các thay đổi có thể ảnh 
hưởng đến kết cấu Tòa nhà hoặc ảnh hưởng đến mặt ngoài Tòa nhà. 

17. Nếu trong thời gian sử dụng, gặp rắc rối khi các vật tư xây dựng, hay hệ 
thống điện nước bị hư hỏng thì báo cho ai để giải quyết?

Đối với phần kiến trúc bên trong căn hộ, trong thời hạn bảo hành 60 tháng, Chủ Đầu Tư có trách 
nhiệm bảo hành như đã nêu rõ trong HĐMB nếu các hư hại nằm trong nội dung bảo hành. Sau thời 
gian 60 tháng KH có thể báo cho Ban Quản Lý chung cư để được hỗ trợ giải quyết.

18. Khi nhận bàn giao căn hộ, nếu diện tích đo đạc được chênh lệch so với diện 
tích trong HĐMB thì sẽ thế nào?

Trong trường hợp Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi trong phạm vi 
01% (một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại 
Tổng Giá Bán Căn Hộ. Nếu Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi quá 01% 
(một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì Tổng Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều 
chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

19. Chỗ đỗ xe của Dự án? 

Được quyền sử dụng chỗ để xe máy, được quyền mua/thuê chỗ đỗ xe ô tô trong tầng hầm theo 
công năng và theo thiết kế của Tòa Nhà đã được phê duyệt. Quyền bố trí chỗ để xe ô tô của Tòa Nhà 
phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên cho Bên Mua trước  khi dành chỗ để xe công cộng.

20. Tiến độ xây dựng chung của dự án?

- Công trình được khởi công ngày 4/7/2015 . 

- Ngày12/12/2015, nhà thầu Delta đã hoàn thành 61 tấm tường vây và 151 cọc khoan nhồi, hoàn 

thiện thi công tác phá bê tông tường dẫn và dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công kết 
cấu Móng-tầng hầm.

- Tháng 4/2016, công trình đã hoàn thành  đến cốt 0.0 (mặt đất)  theo phương pháp topdown 
topdown (song song xây tầng nổi và tầng hầm sau khi nhà thầu đã đào đất hoàn thành tầng hầm 
2 xong và khóa sàn cốt 0.0).. Đây là mốc thời gian thực hiện hợp đồng mua bán.

- Tháng 7/2016: Hoàn thành kết cấu BTCT đến sàn tầng 8

- Tháng 11/2016: Hoàn hành kết cấu móng và tầng hầm 

- Tháng 3/2017: Hoàn thành sàn mái công trình (cất nóc)
Công trình sẽ được hoàn thiện và bàn giao thô từ cuối năm 2017, đầu năm 2018. Dự kiến tòa tháp 
chính thức đi vào hoạt động vào Q2/2018.

21. Hình thức sở hữu?

Sổ đỏ vĩnh viễn

22. Đơn vị nào sẽ đứng ra quản lý tòa nhà sau này?

Nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng 5* cùng đẳng cấp quốc tế đỉnh cao mang tới phong cách sống 
sang trọng và tinh tế cho chủ nhân căn hộ tương lai. Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã lựa chọn và đã 
ký biên bản ghi nhớ với đối tác Pan Pacific (Tập đoàn lớn có kinh nghiệm sở hữu và quản lý trên 30 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Căn hộ dịch vụ cao cấp với hơn 11.000 phòng cao cấp trong khu vực 
Châu Á và Bắc Mỹ sẽ là đơn vị cung cấp, tư vấn quản lý dự án D’. Le Roi Soileil. 

Hiện tại, chủ đầu tư đang tiếp tục thương thảo các điều khoản để đi đến ký kết hợp đồng. 

23. Tầng trên cùng của Tháp dịch vụ được sử dụng vào mục đích gì?

Tầng trên cùng của tòa tháp dịch vụ 8 tầng là bể bơi vô cực rộng 293m2. 

24. Người nước ngoài có được mua nhà hay không? Sở hữu thế nào?

Người nước ngoài có được mua nhà và sở hữu trong vòng 50 năm.

25. Đặt cọc bao nhiêu tiền?

Số tiền đặt cọc là 200.000.000 VNĐ

26. Cách tính diện tích căn hộ?

Khách hàng mua căn hộ sẽ được công bố cả diện tích thông thủy và tim tường. Đơn giá bán căn hộ 
là đơn giá trên diện tích thông thủy.

27. Bên Mua có bắt buộc phải mua bảo hiểm căn hộ ko?

Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua chịu trách nhiệm mua và duy trì các loại bảo hiểm Căn Hộ 
theo quy định của Bản Nội Quy Nhà Chung Cư và Pháp Luật.

28. Căn hộ ở đây nếu cho thuê thì 1 tháng bao tiền?

Theo mặt bằng chung từ $1,200.0 - $1,500.0/1 tháng.



1. CĐT có đảm bảo về tiến độ Dự án?

Dự án đã được Ngân hàng SHB bảo lãnh về tiến độ Dự án. Ngoài ra, Chủ Đầu Tư đã chọn nhà thầu 
Delta là nhà thầu có uy tín về chất lượng và tiến độ trên thị trường vì thế Khách Hàng có thể hoàn 
toàn yên tâm về tiến độ mà Chủ Đầu Tư đã cam kết. Hơn nữa, tính đến thời điểm này, Chủ Đầu Tư 
luôn hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra ban đầu.

2. Nếu Chủ Đầu Tư chậm tiến độ xây dựng sẽ như thế nào?

Chế tài về việc chậm tiến độ xây dựng được quy định rõ trong Hợp đồng mua bán. Chủ Đầu Tư sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

3. Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền thì sẽ chịu chế tài như thế nào?

Nếu Khách Hàng chậm nộp tiền mà không được sự phê duyệt của Chủ Đầu tư thì Khách Hàng sẽ 
phải chịu lãi chậm trả quy định cụ thể tại HĐMB, chế tài nặng nhất có thể dẫn đến chấm dứt Hợp 
Đồng.

4. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Khách Hàng 
không?

Chủ đầu tư có hỗ trợ khách hàng làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Sau thời điểm bàn giao căn 
hộ, Chủ Đầu Tư sẽ gửi thông báo đến Khách hàng về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử hữu (Thời gian dự kiến là trong khoảng 2018 – 2019). Sau khi gửi thông báo, Chủ Đầu Tư sẽ tiến 
hành thu hồ sơ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng và gửi đến cơ quan có thẩm 
quyền. Phí và lệ phí trước bạ làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu khách hàng phải chịu. Trường hợp 
Khách hàng có nhu cầu tự làm thì Chủ Đầu Tư sẽ để Khách hàng tự làm.

5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu? Khi nào bàn giao Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu? Có lâu như những dự án khác ở cùng địa bàn hay ko? 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận thực tế cho Bên Mua theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.

Việc Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng sẽ thực hiện theo quy định của Luật 
Nhà ở, và Nghị định 99, sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

6. Tầng hầm của tòa nhà để được bao nhiêu ô tô và xe máy?

Với 6 tầng hầm tổng diện tích sàn 41.958 m2 trong đó diện tích đỗ xe máy: 5.570m2 chứa….xe máy, 
diện tích đỗ ô tô: 16.770 m2 chứa 530 ô tô

7. Nếu Khách hàng bận đi công tác và nhờ người khác nộp tiền các đợt thanh 
toán có được không?

Khách hàng có thể  ủy quyền cho người khác thực hiện các nghĩa vụ của HĐMB thay mình. Chủ đầu 
tư sẽ chấp nhận các thay đổi khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Sau bao lâu Chủ Đầu Tư sẽ xuất Hóa đơn giá trị gia tăng cho Khách hàng?

Khoảng từ ngày 25-30 hàng tháng.

9. Khách hàng không muốn để tên vợ/chồng trên Hợp Đồng Mua Bán?

Quý Khách Hàng có thể đứng tên 1 người vợ hoặc chồng trên HĐMB. Tuy nhiên theo Pháp luật quy 
định khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bắt buộc phải đứng tên cả hai 
vợ/chồng. Trường hợp Khách Hàng chỉ muốn đứng tên 1 người cần có Giấy tờ chứng minh về quyền 
tài sản: Giấy khước từ tài sản từ người kia, giấy chứng minh tình trạng hôn nhân…

10. Khách hàng muốn vay vốn mua nhà ở Ngân hàng khác ngoài Ngân hàng SHB 
có được không?

Hiện tại Chủ Đầu Tư đang hợp tác với Ngân hàng SHB để hỗ trợ Khách Hàng vay vốn mua căn hộ. 
Do đó khi vay vốn tại Ngân hàng SHB,  Khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ nhất các ưu đãi theo 
chính sách của Chủ Đầu Tư và Ngân hàng SHB đã cam kết. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu 
Khách hàng không thể vay vốn tại Ngân hàng SHB thì chuyên viên tài chính cũng có thể hỗ trợ thực 
hiện linh động tại các ngân hàng khác.

11. Lãi suất cho vay hiện tại là bao nhiêu phần trăm?

Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất cho Khách hàng là 0% đến khi bàn giao căn hộ. Theo chính sách đối với 
khách hàng mua kể từ thời điểm hiện tại là đến ngày 30/06/2018.

12. Chủ Đầu Tư có hỗ trợ cho KH chuyển nhượng lại căn hộ trong trường hợp 
chưa bàn giao căn hộ?

Chủ Đầu Tư vẫn sẽ hỗ trợ làm xác nhận chuyển nhượng cho Khách Hàng khi 2 bên hoàn thiện đầy 
đủ các nghĩa vụ cần thiết và cung cấp đầy đủ hồ sơ: Văn bản chuyển nhượng, Thông báo thuế, các 
chứng từ nộp thuế, và các giấy tớ cá nhân...

13. Trong trường hợp mua căn hộ thô, sau bao lâu Tôi phải hoàn thiện căn hộ?

Theo quy định của HĐMB, sau 06 tháng Khách Hàng phải hoàn thiện căn hộ, tuy nhiên trong 
trường hợp đặc biệt, Chủ Đầu Tư có thể xem xét gia hạn cho Khách hàng nhưng thời gian gia hạn 
không quá 03 tháng.

14. Tiền đặt cọc thi công là 100.000.000 VNĐ?

D’ LE ROI SOLEIL là Dự án cao cấp của Tân Hoàng Minh, các mức phí đã được Chủ Đầu Tư nghiên 
cứu và đảm bảo quyền lợi công bằng cho cả Chủ Đầu Tư và các KH. Ngoài ra cơ sở hạ tầng cũng 
như các phần tài sản sở hữu chung khác như thang máy, sảnh chung và các tài sản khác tại Dự án 
đều có giá trị rất cao. Vì vậy để đảm bảo bảo vệ tài sản chung của Tòa nhà trong quá trình hoàn 
thiện căn hộ, Chủ Đầu Tư cần thiết yêu cầu KH/cư dân đặt cọc số tiền tối thiểu để đối trừ trong 
trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào đối với diện tích công cộng, kết cấu của Tòa nhà cũng 
như bất kỳ hư hại nào khác. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Khách hàng ngay khi Khách hàng 
hoàn thiện xong và không gây ra thiệt hại nào. 

15. Tại sao Khách hàng phải đóng phí bảo trì 2% trong khi chưa nhận bàn giao 
căn hộ và chưa hết hạn bảo hành nhà ở?

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu. Khoản kinh phí này 
được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà.

- Kinh phí bảo trì là khoản tiền 2% Giá Bán Căn Hộ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản 
thu khác (nếu có)  mà các bên có nghĩa vụ phải đóng góp tính trên  phần diện tích thuộc sở hữu 
riêng của mình để phục vụ cho việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Trong Nhà Chung Cư.

- Kinh phí bảo trì: Bên mua phải đóng theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở

- Kinh phí của Quỹ Bảo Trì sẽ được chi để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với Các Phần 
Diện Tích và Thiết Bị Thuộc Sở Hữu Chung của Khu Căn Hộ và Các Phần Diện Tích và Thiết Bị Thuộc 
Sở Hữu Chung của Dự Án và thanh toán toàn bộ các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc mở, quản 
lý và sử dụng tài khoản Quỹ Bảo Trì Khu Căn Hộ.

- Quản lý kinh phí bảo trì: Ban Quản Trị có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo Trì 
đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ thông qua hằng năm. Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài 
chính, có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội Nghị 
Chủ Sở Hữu Căn Hộ, trường hợp chi vượt quá sẽ phải được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ phê duyệt

16. Tôi mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản, tuy nhiên tôi muốn xin Chủ Đầu Tư 
thay đổi một số thiết kế trong căn hộ Chủ Đầu Tư có hỗ trợ Khách hàng không?

Hiện tại theo chính sách Công ty và HĐMB, Khách hàng mua nhà theo gói hoàn thiện cơ bản thì 
Chủ Đầu Tư sẽ bàn giao căn hộ theo đúng thiết kế và danh mục vật liệu hoàn thiện thống nhất đính 
kèm HĐMB. Chủ Đầu Tư sẽ không thay đổi thiết kế những căn hộ này vì các thay đổi có thể ảnh 
hưởng đến kết cấu Tòa nhà hoặc ảnh hưởng đến mặt ngoài Tòa nhà. 

17. Nếu trong thời gian sử dụng, gặp rắc rối khi các vật tư xây dựng, hay hệ 
thống điện nước bị hư hỏng thì báo cho ai để giải quyết?

Đối với phần kiến trúc bên trong căn hộ, trong thời hạn bảo hành 60 tháng, Chủ Đầu Tư có trách 
nhiệm bảo hành như đã nêu rõ trong HĐMB nếu các hư hại nằm trong nội dung bảo hành. Sau thời 
gian 60 tháng KH có thể báo cho Ban Quản Lý chung cư để được hỗ trợ giải quyết.

18. Khi nhận bàn giao căn hộ, nếu diện tích đo đạc được chênh lệch so với diện 
tích trong HĐMB thì sẽ thế nào?

Trong trường hợp Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi trong phạm vi 
01% (một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại 
Tổng Giá Bán Căn Hộ. Nếu Diện Tích Thông Thủy thực tế chênh lệch tăng lên hoặc giảm đi quá 01% 
(một phần trăm) so với diện tích ghi trong Hợp Đồng này thì Tổng Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều 
chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

19. Chỗ đỗ xe của Dự án? 

Được quyền sử dụng chỗ để xe máy, được quyền mua/thuê chỗ đỗ xe ô tô trong tầng hầm theo 
công năng và theo thiết kế của Tòa Nhà đã được phê duyệt. Quyền bố trí chỗ để xe ô tô của Tòa Nhà 
phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên cho Bên Mua trước  khi dành chỗ để xe công cộng.

20. Tiến độ xây dựng chung của dự án?

- Công trình được khởi công ngày 4/7/2015 . 

- Ngày12/12/2015, nhà thầu Delta đã hoàn thành 61 tấm tường vây và 151 cọc khoan nhồi, hoàn 

thiện thi công tác phá bê tông tường dẫn và dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công kết 
cấu Móng-tầng hầm.

- Tháng 4/2016, công trình đã hoàn thành  đến cốt 0.0 (mặt đất)  theo phương pháp topdown 
topdown (song song xây tầng nổi và tầng hầm sau khi nhà thầu đã đào đất hoàn thành tầng hầm 
2 xong và khóa sàn cốt 0.0).. Đây là mốc thời gian thực hiện hợp đồng mua bán.

- Tháng 7/2016: Hoàn thành kết cấu BTCT đến sàn tầng 8

- Tháng 11/2016: Hoàn hành kết cấu móng và tầng hầm 

- Tháng 3/2017: Hoàn thành sàn mái công trình (cất nóc)
Công trình sẽ được hoàn thiện và bàn giao thô từ cuối năm 2017, đầu năm 2018. Dự kiến tòa tháp 
chính thức đi vào hoạt động vào Q2/2018.

21. Hình thức sở hữu?

Sổ đỏ vĩnh viễn

22. Đơn vị nào sẽ đứng ra quản lý tòa nhà sau này?

Nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng 5* cùng đẳng cấp quốc tế đỉnh cao mang tới phong cách sống 
sang trọng và tinh tế cho chủ nhân căn hộ tương lai. Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã lựa chọn và đã 
ký biên bản ghi nhớ với đối tác Pan Pacific (Tập đoàn lớn có kinh nghiệm sở hữu và quản lý trên 30 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Căn hộ dịch vụ cao cấp với hơn 11.000 phòng cao cấp trong khu vực 
Châu Á và Bắc Mỹ sẽ là đơn vị cung cấp, tư vấn quản lý dự án D’. Le Roi Soileil. 

Hiện tại, chủ đầu tư đang tiếp tục thương thảo các điều khoản để đi đến ký kết hợp đồng. 

23. Tầng trên cùng của Tháp dịch vụ được sử dụng vào mục đích gì?

Tầng trên cùng của tòa tháp dịch vụ 8 tầng là bể bơi vô cực rộng 293m2. 

24. Người nước ngoài có được mua nhà hay không? Sở hữu thế nào?

Người nước ngoài có được mua nhà và sở hữu trong vòng 50 năm.

25. Đặt cọc bao nhiêu tiền?

Số tiền đặt cọc là 200.000.000 VNĐ

26. Cách tính diện tích căn hộ?

Khách hàng mua căn hộ sẽ được công bố cả diện tích thông thủy và tim tường. Đơn giá bán căn hộ 
là đơn giá trên diện tích thông thủy.

27. Bên Mua có bắt buộc phải mua bảo hiểm căn hộ ko?

Kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Mua chịu trách nhiệm mua và duy trì các loại bảo hiểm Căn Hộ 
theo quy định của Bản Nội Quy Nhà Chung Cư và Pháp Luật.

28. Căn hộ ở đây nếu cho thuê thì 1 tháng bao tiền?

Theo mặt bằng chung từ $1,200.0 - $1,500.0/1 tháng.



Theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 20/2/2014 và có hiệu lực từ 
ngày 08/04/2014, quy định cụ thể về diện tích thông thủy và diện tích tim tường như sau:

* Diện tích tim tường: là "diện tích sàn xây dựng căn hộ", là diện tích được tính từ tim tường bao, 
tường ngăn căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

* Diện tích thông thủy: là phần diện tích bao gồm cả diện tích tường ngăn các phòng bên trong 
căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không bao gồm tính tường bao 
ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. 
Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích 
tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ rong bản vẽ thiết kế mặt 
bằng căn hộ đã được phê duyệt. Diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy) dùng để tính tiền 
mua bán căn hộ.

* Phí dịch vụ quản lý tòa nhà: là khoản phí Cư dân phải đóng hàng tháng cho Ban Quản lý tòa nhà 
để duy trì: Dịch vụ bảo vệ 24/7; Dọn dẹp và làm vệ sinh tài sản chung và các tiện ích công cộng; 
Thu nhặt, xử lý rác và bảo tồn cảnh quan; Hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo các tiêu chuẩn 
TCVN; Phí dịch vụ cho các dụng cụ đo đếm chỉ số tiêu thụ điện – nước;  Thu, thanh toán tiền điện 
nước và chi phí sinh hoạt khác đối với tài sản chung và tiện ích công cộng chung; Phí kiểm tra sổ 
sách...

* Giá net-off: là đơn giá thu về của Công ty, chưa bao gồm VAT và 2% kinh phí bảo trì.
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