
Tài liệu dự án



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hình ảnh minh họa

MỘT BIỂU TƯỢNG TIÊN PHONG
MỘT ĐỈNH CAO CUỘC SỐNG – DE LA SOL



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hình ảnh minh họa

SỐNG VỚI ĐẲNG CẤP KHÁC BIỆT



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

NHỮNG THANH ÂM CUỘC SỐNG



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CapitaLand là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á với sự hiện 
diện tại 150 thành phố trên khắp 25 quốc gia.

Hơn 24 năm tại Việt Nam với 12 dự án căn hộ và 17 dự án căn hộ dịch vụ

CapitaLand cam kết về chất lượng, tiến độ và xây dựng cộng đồng.

Chủ đầu tư quốc tế đầu tiên tại khu “CBD Lite” 

Vista Verde

The Vista The KristaKris Vue PARCSpring Seasons Avenue Mulberry Lane

Feliz en VistaD1MENSIONd’Edge Thao DienD2eight



Hãy cảm nhận nhịp đập của trung tâm 

thành phố tại nơi đây, “CBD Lite”



Vị trí chiến lược liền kề trung tâm Thành phố
Chỉ 5 phút đến quận 1
10-15 phút đến quận 2, 5 và 7

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

HẠ TẦNG TƯƠNG LAI

Cầu Nguyễn Khoái

• Tổng chiều dài dự án : 1km. 

• Độ dài cầu : 346m, Rộng 22.5 m

• Vốn đầu tư : VND 1,250 bil (USD 55 mil)

• Điểm đầu : kết nối với khu dân cư Him Lam (đường Nguyễn Thị Thập)

• Điểm cuối : Đường Nguyễn Khoái

• Dự kiến khởi công : 2018 (Hoàn thành trong vòng 18 tháng)



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cầu Thủ Thiêm 3 (kế hoạch đến năm 2020)

Bắt đầu từ đường Tôn Đản, Q.4 băng qua Nguyễn Tất Thành & 
sông Sài Gòn đến Thủ Thiêm

HẠ TẦNG TƯƠNG LAI



1 2

3

Nơi giao thoa của 3 dòng chảy 

mang đến sự thịnh vượng và

sung túc cho cư dân tại đây

Theo tư vấn phong thủy của chuyên gia quốc tế, Dato’ Joey Yap

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không
chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những
phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CẢNH QUAN

“GIAI ĐIỆU CỦA THIÊN 
NHIÊN”

Cảnh quan được thiết kế theo vùng
Mỗi khu vực khác nhau

sẽ mang một giai điệu riêng
Những dòng âm nhạc được lựa chọn là những

thể loại âm nhạc phổ biến với thế hệ trẻ
1. Hip hop: nhịp trống đồng bộ, những giai

điệu say mê
2. EDM: tràn đầy năng lượng, giai điệu với kỹ

thuật cao và hiện đại
3. Rock: nóng bỏng, và cao trào
4. Jazz: quyến rũ, tinh tế và ngẫu hứng



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

HIP HOP ZONE



ZONE 1: HIP HOP



ZONE 2: EDM



Nóng Bỏng Và Cao Trào

- Thiết kế những dàn âm thanh là nguồn cảm hứng cho yếu tố cảnh quan
- Lựa chọn là những gam màu mạnh và đối lập

ZONE 3: ROCK

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền



Jazz Quyến rũ, Tinh tế, Ngẫu hứng và Lãng mạn

Glow 

pathway

ZONE 4: JAZZ



Với hơn 50 TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI & THIẾT KẾ TINH TẾ CHỈ 

DÀNH RIÊNG CHO CÁC CHỦ NHÂN

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền



Hình ảnh minh họa

SẢNH LỄ TÂN THÁP ALTO

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 



Hình ảnh minh họa

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

NHÀ BẠT NHÚN

Hình ảnh minh họa



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

KHU VUI CHƠI TRẺ EM MAESTRO

Hình ảnh minh họa



PHÒNG ĐA CHỨC NĂNG

Hình ảnh minh họa

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 



Hình ảnh minh họa

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

SẢNH TIỆC

Hình ảnh minh họa



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Hình ảnh minh họa

PHÒNG TRÒ CHƠI



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Hình ảnh minh họa

PHÒNG GYM



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Hình ảnh minh họa

SẢNH ĐÓN CADENZA



VÒM THANH ÂM

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Hình ảnh minh họa



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Hình ảnh minh họa

RẠP CHIẾU PHIM NGOÀI TRỜI TRÊN KHÔNG



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Hình ảnh minh họa

HỒ BƠI (5OM)



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư 
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

HỒ JAZZ
Hình ảnh minh họa



DIỆN TÍCH CĂN HỘ
ĐIỂN HÌNH

(DIỆN TÍCH THÔNG THỦY)

1 PN ~ 60 m2 ~ 5%

2 PN ~ 72-78 m2 ~ 71%

3 PN ~ 93 m2 ~ 5%

2 PN Duo ~ 84 m2 ~ 8%

3 PN Duo ~ 100 m2 ~ 9% 

3 PN Trio ~ 86 m2 ~ 2% 

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên
chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp
lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan
đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có 
quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

MẶT BẰNG TẦNG
Tầng 1

• Tỉ lệ thang máy/ căn hộ thấp : ít hơn 4 
căn hộ/ thang máy mỗi tầng



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có 
quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

MẶT BẰNG TẦNG
Tầng 2-13

• Lõi thang máy riêng biệt cho mỗi tòa căn hộ
• Tỉ lệ thang máy/ căn hộ thấp : ít hơn 4 căn

hộ/ thang máy mỗi tầng



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có 
quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

MẶT BẰNG TẦNG
Tầng 14

• Kết nối trực tiếp với tiện ích tầng 14



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có 
quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

MẶT BẰNG TẦNG
Tầng 15

• Tỉ lệ thang máy/ căn hộ thấp : ít hơn 4 
căn hộ/ thang máy mỗi tầng



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có 
quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

MẶT BẰNG TẦNG
Tầng 16

• Kết nối trực tiếp với tiện ích tầng sân 
thượng



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có 
quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

MẶT BẰNG TẦNG
Tầng 17-22

• Tỉ lệ thang máy/ căn hộ thấp : ít hơn 4 
căn hộ/ thang máy mỗi tầng



Thiết kế nội thất tinh tế
• Tất cả căn hộ đều có ban công
• Tối đa hóa ánh sáng và thông thoáng tự nhiên. 
• Bàn giao hoàn thiện thuận tiện để ở hoặc cho thuê khi nhận nhà.
• Diện tích căn hộ hợp lý và hiệu quả
• Hệ thống liên lạc nội bộ riêng cho +1 and +2 Studio (Trong căn hộ

2 và 3 Khóa - Duo and Trio key)



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm
bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi
những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CĂN HỘ DUO KEY 
(2PN + 1PN)

Không gian lưu  trữ dưới giường ngủ
& Bàn làm việc

Không gian bếp
riêng

Nhà tắm riêng

Thiết kế STUDIO

Tủ quần áo & giường ngủ lớn



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi
sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin
trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ
những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền

CĂN HỘ DUO KEY 
(2PN + 1PN)

Master Bath
2 Phòng ngủ

Nhà tắm chính

Không gian học/ làm viêc

Phòng ngủ chính

Thiết kế 2 phòng ngủ



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CĂN HỘ DUO KEY 
(2PN + 1PN)

Không gian phòng
khách rộng và hiện đại

Ban công cửa kiếng– Tối đa tầm nhìn

Rông và thoáng đãng

Thiết kế không gian tối ưu



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CĂN HỘ DUO KEY 
(2PN + 1PN)

Tủ giày

Không gian bếp hiện đại



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu
trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh
nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CĂN HỘ 2PN
Không gian tối ưu–

Phòng khách
Khả năng chuyển đổi thành căn hộ 1+1PN với tường ngăn cách

Sofa Bed

Kệ TV xoay



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo
tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những
thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền

CĂN HỘ
2PN

Không gian tối ưu–
Phòng khách

Bàn xếp trong ngăn tủ

Khả năng chuyển đổi thành căn
hộ 1+1PN với tường ngăn cách

Khung chứa dàn nóng máy lạnh



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy
nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách
nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những
thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu
cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CĂN HỘ
2PN

Bàn giao hoàn thiện



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách
nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu
cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phòng ngủ chính

CĂN HỘ 2PN



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thiết kế 2BR

CĂN HỘ 2PN

Phòng ngủ

CĂN HỘ 2PN



JENNY VU

Đôi vợ chồng chủ nhân của căn hộ 3PN 2 khóa riệng biệt có thể sử dụng 1 phòng studio 
cho bạn hoặc người thân đến thăm

Studio (Khách)
- Chị của Kelly
- Sống ở Mỹ, thường về thăm

Việt Nam

THOMAS & 

KELLY VU

Căn hộ 3PN 2 Khóa riêng biệt (Duo):  
01 Đơn nguyên 2 Phòng Ngủ + 1 Phòng Studio

Đảm bảo sự riêng tư

2 Phòng ngủ chính
(Chủ nhân)

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH 2PN

➢Thiết kế không gian tối ưu
➢Có thể chuyển đổi thành căn hộ 1+1

Lô gia tại
phòng ngủ

Khả năng chuyển đổi
thành căn hộ 1+1PN 
với tường ngăn cách



Hạng mục Xuất xứ/Thương hiệu

Sàn – Phòng khách & Phòng ăn Gạch men

Sàn – Phòng ngủ Sàn gỗ kỹ thuật

Kệ bếp, tủ tại tất cả các phòng ngủ Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Tủ giày/ phòng kho

(Nếu có)
Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Bếp, máy hút khói và lò nướng*

(*Bếp chính)
TEKA hoặc tương đương

Thiết bị vệ sinh RIGEL hoặc tương đương

Máy lạnh tại phòng khách/phòng ăn và

phòng ngủ
Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Khóa thông minh HAFELE – Igloohome hoặc tương đương

Cửa chống cháy, cửa trong nhà, 

Hệ thống liên lạc nội bộ & chuông cửa
Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Hệ thống cung cấp nước nóng

(Tất cả các phòng tắm)
Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có
quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

CÁC HẠNG MỤC DỰ KIẾN BÀN GIAO
( CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH )



Hoàn thiện phù hợp cả nhu cầu ở và
cho thuê

Máy lạnhTủ

Hệ thống liên lạc
Bao gồm hệ thống liên lạc
nội bộ riệng cho +1 và +2 

Studio 
(trong căn hộ 2  và 3 Khóa)

Phòng Bếp
(Bếp, máy hút mùi và lò nướng)

Phòng tắm

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác
hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án
hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Khóa thông minh 
Igloohome Hafele

Khóa thông minh cho mỗi căn hộ
(Bao gồm căn hộ +1 studio và +2 studio)

Thiết bị vệ sinh



ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO HOÀN THIỆN

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thiết kế thời thượng (gạch tường bếp/ phòng tắm)



Thông qua ứng dụng di động
Cài đặt thời gian có hiệu lực của mật khẩu và đảm bảo
nhà bạn luôn an toàn

Dễ dàng quản lý từ xa                         
Cung cấp  mật khẩu cửa cho khách mọi lúc mọi nơi             
Tất cả thao tác thực hiện trên điện thoại thông minh

Giới thiệu khóa cửa thông minh 
igloohome 

An ninh cao và công nghệ vượt trội

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư
có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cảnh báo hết pin và cung cấp năng lượng trong trường 
hợp khẩn cấp



TIỆN ÍCH CHUNG

Hệ thống lọc nước 100% Điện dự phòng Hệ thống báo cháy hiện đại

Hệ thống năng lượng mặt
trời tiết kiệm điện năng

(khu vực chung)

4 tầng an ninh
Tại nhà Bảo vệ, Sảnh thang máy, 

CCTV trong thang máy và cửa chính

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho
thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền



Xu hướng đầu tư và cho
thuê căn hộ



XU HƯỚNG CHO THUÊ NGẮN HẠN 
(VD: AIRBNB)

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Xu hướng mới tại Tp.HCM & HN với lượng cầu cao

• Khách quốc tế đến VN trong năm 2017: 12.9 triệu lượt ~     29% theo năm

• Airbnb phát triển bùng nổ tại Việt Nam kể từ 2015

Nguồn:
1. Airbnb (VTV1news): Growing Trend in Vietnam
2. Airbnb in Saigon: the colonialera Nguyen Van Hao building

https://www.youtube.com/watch?v=5PBSvH1LFdE
https://www.youtube.com/watch?v=HHuMZBkM-j4


Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ngắn hạn Dài hạn

Dự án Loại căn hộ
Giá bán TB

căn hộ (US$)
Giá thuê TB 
(US$/đêm)

Tỉ lệ cho
thuê

(giả định)

Lợi tức
cho thuê

Giá thuê TB 
(US$/tháng)

Lợi tức
cho thuê

A 2PN- 74m2 209,000 71 60% 7.4% 1,100 6.3%

B 2PN- 65m2 173,000 61 60% 7.7% 1,0 50 7.3%

C 2PN- 69m2 142,000 56 60% 8.6% 720 6.1%

D 2PN- 70m2 152,000 45 60% 6.5% 760 6.0%

*Ghi chú: Thông tin tổng hợp vào tháng 05/2018.

• Cho thuê ngắn hạn 20-30% cao hơn việc cho thuê dài hạn

THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ – Q.4



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Căn hộ 2PN 2 Khóa riêng biệt (Duo):  
01 Đơn nguyên 1 Phòng Ngủ + 1 Phòng Studio                                  

Vừa ở & vừa cho thuê

Studio (khách thuê)

Phòng ngủ chính
(chủ nhân)

Chủ nhân căn hộ 2 Khóa riêng biệt có thể cho thuê 1 phòng studio cho khách du lịch ngắn
hạn hoặc đi công tác



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Studio (khách thuê ngắn
hạn)

Đôi vợ chồng chủ nhân của căn hộ 3PN 2 khóa riệng biệt có thể sử dụng 1 phòng studio 
cho thuê

2 Phòng ngủ chính
(Chủ nhân)

Căn hộ 3PN 2 Khóa riêng biệt (Duo):  
01 Đơn nguyên 2 Phòng Ngủ + 1 Phòng Studio

Đảm bảo sự riêng tư



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Studio 2 : cho thuê
ngắn/ dài hạn

Studio 1 : cho thuê
ngắn/dài hạn

Studio 3: cho thuê
ngắn/ dài hạn

03 người nước ngoài cùng thuê chung 1 
căn hộ

Căn hộ 3 Khóa (TRIO): 1+1+1
Nhân 3 thu nhập



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Dự án 1 2 3 4 5 6

Ngày mở bán Q4/2014 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2016 Q3/2016 Q1/2017

Tổng số căn hộ
442 căn + 

147 officetel
1700 căn + 

128 officetel
240 căn

478 căn +
138 officetel

650 căn +   
387 officetel

696 căn +              
298 officetel

Tỉ lệ bán % 
(T4/2018)

98% 98% 87% 99% 91% 92%

Giá mở bán
(US$/m2)

2,500 1,700 1,700 3,050 2,600 2,400

Giá chào bán
hiện tại

(US$/m2)
3,100 2,100 2,000 3,300 2,900 2,650

Tỉ lệ % tăng 24% 24% 18% 8% 12% 10%

Các dự án khu vực Q.4 tăng trung bình 10%/ năm

*Ghi chú: Thông tin tổng hợp vào tháng 04/2018.

GÍA CĂN HỘ– Q.4



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Lịch thanh toán Khoản tiền
Đặt cọc – Ký Phiếu đặt cọc 100 Triệu VNĐ 

Không trễ hơn 30/06/2018                         

(Ký HĐ Đặt Cọc)

10% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT trừ đi Khoản

Đặt Cọc

Không trễ hơn 31/01/2019                      

(Ký HĐMB dự kiến Q1/2019)
10% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 30/06/2019 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 30/09/2019 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT
Không trễ hơn 31/12/2019 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 31/03/2019 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 30/06/2020 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT
Không trễ hơn 30/09/2020 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông Báo Bàn

Giao Căn Hộ (Dự kiến Q4/2020)

45% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT+2% Giá Trị

Căn Hộ - Phí Bảo Trì

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông Báo Sổ

Hồng

5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Mua căn hộ chỉ với 10% thanh toán trong năm 2018

LỊCH THANH TOÁN CHUẨN 



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Lịch thanh toán Khoản tiền
Đặt cọc – Ký Phiếu đặt cọc 100 Triệu VNĐ 

Không trễ hơn 30/06/2018                           

(Ký HĐ Đặt Cọc)

10% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT trừ đi

Khoản Đặt Cọc

Không trễ hơn 31/01/2019 – (Ký
HĐMB/HĐ Thuê Dài Hạn dự kiến

Q1/2019)
40% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông
Báo Bàn Giao Căn Hộ (Dự kiến Q4/2020)

45% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT đối với
HĐMB Hoặc 50% Giá Trị Căn Hộ Bao 

gồm VAT đối với HĐ Thuê Dài Hạn + 2% 
phí bảo trì căn hộ

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông
Báo Sổ Hồng

5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT Hoặc
0% đối với HĐ Thuê Dài Hạn

LỊCH THANH TOÁN NHANH                     

(Chiết khấu)



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bàn giao căn hộ
Bắt đầu cho thuê

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Căn hộ 2PN- 72m2

Giá bán : 5.2 tỷ VND (tạm tính)
VAT : 520 triệu VND
Giá trị đầu tư : ~ 5.7 tỷ

30% trả trước: 1.7 tỷ
65% vay ngân hàng: 3.7 tỷ

Số tiền trả ngân hàng (vốn+lãi) 
30tr VND 

Thu nhập cho thuê ~ 30tr VND/ 
tháng ~ số tiền trả ngân hàng

Giá trị căn hộ tăng theo thời gian

chỉ cần 30% để đầu tư vào De La Sol

*Ghi chú: Tính toán trên dựa trên những giả định sau:
- Gói cho thuê mua nhà của ngân hàng, lãi suất 7.69%, cố định 3 năm
- Giá thuê dài hạn giả định đạt mức US$1.300/tháng cho căn 2PN

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN VAY NGÂN 
HÀNG & CHO THUÊ



Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ Đầu Tư CapitaLand Việt Nam
Công ty Phát Triển Dự Án Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động 

Sản Việt Hưng Phú
(100% vốn sở hữu của CapitaLand Limited)

Diện tích đất 1.45 ha
Số Tháp 03 Tháp
Hạng mục Căn hộ cao cấp, khu thương mại, bãi đỗ xe tầng hầm

Tháp Alto  (Giai đoạn 1)
Số căn hộ 482 
Số tầng 23 
Loại căn hộ 1PN, 2PN, 3PN

2PN Hai Khóa (Duo Key)
3PN Hai Khóa (Duo Key)
3PN Ba Khóa (Trio Key)
Penthouse

Thời hạn sở hữu Vĩnh viễn (người Việt Nam), 50 năm (người nước ngoài)
Bàn Giao Dự kiến Quý 4/2020
Phí Quản Lý (Dự kiến) VND20.000 psm (NSA) / tháng



o Được phát triển bởi CapitaLand, Chủ đầu tư quốc tế đầu tiên và duy nhất tại 

“CBD Lite”.

o Kết  nối thuận tiện với các quận trung tâm (Quận 1, Quận 2, Quận 7)

o Thiết kế với ý tưởng âm nhạc độc đáo

o Với hơn 50 tiện ích vượt trội và ý tưởng thiết kế độc đáo và tinh tế

o Lần đầu giới thiệu những căn hộ Hai và Ba khóa (Duo and Trio Key)  với không 

gian bếp và hệ thống liên lạc nội bộ riêng biệt cho căn hộ +1 và +2 Studio.

o Dự án không bao gồm căn hộ văn phòng officetel , mang lại sự riêng tư và an 

ninh cho cư dân.

o Căn hộ bàn giao hoàn thiện và được trang bị khóa thông minh dễ dàng cho việc 

cho thuê

o Tiện ích chung
4 tầng an ninh100% Điện dự phòng

Hệ Thống Năng lượng Xanh Hệ thống phòng cháy hiện đại

Hệ thống lọc nước

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN



ĐỘI NGŨ DỰ ÁN

Quản lý dự án và kiến trúc
CapitaLand 

Kỹ thuật công trình
Tham & Wong (Vietnam)

Thiết kế cảnh quan
TK Studio 

Tư vấn phong thủy
Joey Yap Consulting 

Group

Dự toán công trình
Arcadis (Vietnam)

Thiết kế nội thất
PADEE (dDED) Studio

Thiết kế kiến trúc
RSP Architects Planners & 

Engineers

Kỹ thuật cơ điện
ASP Design Consultant

Khuyến cáo: Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ
đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền



XIN CÁM ƠN

Khuyến cáo: De La Sol là dự án phát triển bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Việt Hưng Phú, một thành viên của
Capitaland (“Chủ đầu tư”). Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị tài liệu này, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc
không chịu trách nhiệm pháp lý cho thông tin trên. Chủ đầu tư có quyền thay đổi những thông tin liên quan đến dự án hoặc bất kỳ những
phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền


