
 

SỐ PĐC/ Booking Number: ………………………… 

Tên NV/Name of Staff:……………………………… 

 

PHIẾU ĐẶT CHỖ CÓ HOÀN LẠI 

REFUNDABLE BOOKING FORM  

I. Thông tin khách hàng (Buyer’s information) 

Họ và tên (Full Name):………………………………………………………………………………………………………………. 

Đại diện cho Công ty (Representative of Company): ……………………………………………………………………….……….. 

Giấy đăng ký kinh doanh số (Business Registration No.):……………………………cấp bởi (issued by): ………………………… 

……………………………………………………………………………………vào ngày (issued on):……………………………                 

Số CMND/ Hộ Chiếu (ID/ Passport No.):………………………… Cấp ngày (Date of Issuance):……………tại (in)…………….. 

Địa chỉ thường trú (Permanent Address): ……………………………………………….………………………………………….… 

Địa chỉ liên hệ (Contact address): ………………………………………….……….……………………………………..……….… 

Điện thoại (Telephone):………………..……………………………Email:………………………………………………………… 

Mã số thuế (Tax code): …………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Thông tin tài khoản hoàn Tiền Đặt Chỗ (Bank Account Information for Booking Fee refund)  

Chủ tài khoản (Beneficiary Name):…………………………………………………………………………………………………. 

Số tài khoản (Bank Account Number):….…………………………………………………………………………………………... 

Ngân hàng (Bank Name):………………………………………………………………………Chi nhánh (Branch)……………… 

II. Thỏa thuận chung (General Consent): 

Tôi xác nhận việc đặt chỗ để mua căn hộ tại dự án De La Sol, dự án nhà ở thứ 12 của CapitaLand tọa lạc tại số 01 Tôn Thất Thuyết, 

Phường 1, Quận 4 do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Việt Hưng Phú (“Chủ Đầu Tư”), 100% sở hữu bởi 

CapitaLand Limited/I would like to confirm my booking to buy an apartment at De La Sol, CapitaLand’s 12th residential project 

located at 01 Ton That Thuyet, Ward 1, District 4  which is being developed by Viet Hung Phu Real Estate Business Investment 

Joint Stock Company, ( the “Developer”), a wholly-owned subsidiary of CapitaLand Limited. 

Bằng việc xác nhận vào phiếu này, Tôi hiểu rằng (By signing on this Form, I understand that) 

(i) Tôi có nhu cầu đặt chỗ để mua căn hộ với số Tiền Đặt Chỗ là 100.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm triệu đồng) và thanh toán 

có thể thực hiện bằng chuyển khoản, tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. (I consider to buy an apartment with the Booking fee of VND 

100,000,000 (in word: one hundred million Vietnam Dong) and payment method may be by bank transfer, cash or credit card.) 

(ii) Phiếu đặt chỗ này không còn giá trị khi tôi đã chính thức chuyển sang đặt cọc và kí vào Phiếu Đặt Cọc/Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc 

nhận lại Tiền Đặt Chỗ nếu không giao dịch. (This Refundable Booking Form is invalid when I sign the Reservation 

Form/Deposit Agreement or receive back the Booking Fee if I have not confirmed my purchase.) 

(iii) Trong trường hợp xác nhận mua, khách hàng sẽ ký vào Phiếu Đặt Cọc, Hợp Đồng Đặt Cọc và tên khách hàng trong phần I phải 

trùng với tên người trong Phiếu Đặt Cọc và Hợp Đồng Đặt Cọc. (If I confirm my purchase of the apartment, I will sign the 

Reservation Form & Deposit Agreement and the customer’s name in this Refundable Booking Form, Reservation Form and 

Deposit Agreement shall be the same.) 

(iv) Trong trường hợp tôi không xác nhận mua căn hộ thì Tiền Đặt Chỗ sẽ được hoàn trả lại không lãi suất cho tôi bằng chuyển 

khoản trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xác nhận không mua. Trong trường hợp ban đầu tôi thanh toán thông 

qua chuyển tiền bằng tài khoản USD hay bằng thẻ tín dụng thì số tiền đặt chỗ hoàn lại cho tôi sẽ là số tiền CĐT nhận được sau 

khi đã trừ đi chi phí khi thanh toán bằng thẻ hay phí chuyển khoản trước đó. (If I do not confirm my purchase of the apartment, 

the Booking fee shall be returned to me without interest via bank transfer within 10 working days from confirmation date. In 

the case that I make the payment of Booking fee via bank transfer in USD or credit card, I will receive the Booking Fee after 

deducting all payment expenses) 

(v) Phiếu đặt chỗ này chỉ có giá trị khi có chữ kí của các bên, được đóng dấu bởi Chủ Đầu Tư, và Chủ Đầu Tư đã nhận đủ Tiền 

Đặt Chỗ. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, Phiếu Đặt Chỗ này phải đi kèm với Phiếu Thu hoặc 

Liên cà thẻ của giao dịch tương ứng. (The refundable booking form is only valid when it has all signatures and stamp of the 

developer and The developer receives full Booking Fee. In case of cash payment and credit card, it is attached with the receipt 

and credit recipe respectively) 

(vi) Phiếu này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Khách hàng giữ 01 bản và Chủ Đầu Tư giữ 01 bản. (This Refundable 

booking form is made in 02 copies with equal legal value, and Purchaser will keep 01 and Developer will keep 01.) 

Ho Chi Minh City, date …/ .… / 201… 

Xác nhận bởi khách hàng (Confirmed by Buyer)  Xác nhận bởi Chủ Đầu Tư (Confirmed by Developer) 

 
 

 

 

 

Họ và tên (Full name):……………………………  Họ và tên (Full name):…………………………………….. 

Công Ty CP ĐT Kinh Doanh Bất Động Sản Việt Hưng Phú  

Viet Hung Phu Real Estate Business Investment JSC. 

 



 

SỐ PĐC/ Booking Number: ………………………… 

Tên NV/Name of Staff:……………………………… 

 

 

 

1. Quý khách biết đến De La Sol qua nguồn thông tin nào? How do you know about De La Sol? 

 

 Quảng cáo/ 

Advertisement                                                  

 

Thông tin mạng / Social media                           

 

 

Giới thiệu bởi Khách hàng hiện tại của Chủ Đầu Tư / 

Referred by existing buyers of developer - Dự Án/ 

Project _________________ 

 Là Khách hàng hiện tại của Chủ Đầu Tư/ 

Existing buyers of developer  - Dự Án/ 

Project________ Số Căn/ Unit No. ______ 

 Đại lý / Agency  

Tên Sàn / Company______________________ 

Tên nhân viên / Staff   ___________________ 

 Nguồn khác/ Others 

2. Quý khách quan tâm loại căn hộ mấy phòng ngủ và diện tích nào? Which is your preferred type and size of 

apartment? 

 

~ 60 m2 (1 PN / 1 BR) 

~72-78 m2 (2 PN / 2 BR) 

~93 m2 (3 PN / 3 BR) 

~84 m2 (2 PN 2 chìa khóa/ 2 BR duo) 

 

~100 m2 (3 PN 2 chìa khóa / 3 BR duo) 

~86 m2 (3 PN 3 chìa khóa / 3 BR trio) 

~330 - 460 m2 (Penthouse) 

Loại khác / Others: _______________ 

3. Quý khách thích hướng nhìn nào? What is your preferred view? 

Hướng Nhìn Sông / River View 

Hướng Nhìn Hồ Bơi / Pool View  

Hướng Nhìn thành phố / City View 

4. Loại Hợp Đồng (Đối với người nước ngoài) / Type of contract (For foreign buyers) 

Hợp Đồng Mua Bán / Sales and Purchase Agreement 

Hợp Đồng Thuê Dài Hạn / Long Term Lease Contract 

 

Phần dành riêng cho Chủ Đầu Tư/ For office use only 

      Nhân viên Kinh Doanh/ Internal sales staff: _____________________ 

 


