
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP DỰ ÁN SKY CENTRAL – 176 Định Công 

 

TT CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI CÂU HỎI 

II./ CÂU HỎI VỀ DỰ ÁN 
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Tại sao đặt tên dự án là Sky Central ? Liên quan đến slogan dự án, Vị trí tọa lạc, tâm huyết của CĐT 
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Các góc View của dự án sẽ nhìn ra những vị trí nào? 

* Hướng Bắc : Lê Trọng Tấn 

* Hướng Nam : Hồ Đầm Đẫy 

* Hướng Đông: Giải Phóng 

* Hướng Tây: Khu Đô thị Định Công 
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Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công phần móng/tầng hầm, Thi công phần thô, 

giám sát công trình thuộc công ty, đơn vị nào? 

* Đơn vị tư vấn thiết kế : Cty CP Đầu tư và tư vấn công nghệ xây dựng Archivina  

* Đơn vị thi công: Cty CP Đầu tư và Xây Dựng HUD1 

* Tư vấn giám sát : Viện KHCN XD – Bộ XD (IBST)  
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Đặc điểm thi công của dự án theo tiêu chuẩn/công nghệ gì ? 

* Móng: Cọc khoan nhồi 

* Thân: Bê tông dầm sàn, Khung vách chịu lực 

* Kết cấu tường: Gạch xây (Nung) 

 

5 

Số tầng căn hộ ? Tổng số căn hộ? Có bao nhiêu căn/tầng ? 
* Tòa A căn hộ từ tầng 4 - 26 và có 22 căn/tầng. Tổng số căn 506 căn 

* Toà B căn hộ từ tầng 9-26, layout giống nhau và có 22 căn/tầng. Tổng số căn 396 căn 

6 Số lượng căn hộ dự án ? * Số lượng căn hộ : 902 căn 
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Tòa nhà có bao nhiêu hầm? Diện tích của từng tầng hầm? Có bao nhiêu lối 

xuống/lên hầm ? 

* Tòa nhà có 03 tầng hầm là khu vực để xe cho khu thương mại - Diện tích: hơn 19.000 m2/3 tầng. 

* Tầng 1-3 là tầng thương mại, dịch vụ 

* Có 2 lối lên xuống tầng hầm : thang máy và thang bộ 
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Tòa nhà có thể cung cấp bao nhiêu chỗ đỗ xe ô tô và bao nhiêu chỗ để xe 

máy? Mỗi một căn hộ có thể để được ít nhất 1 ô tô và 2 xe máy không? Nếu 

sức chứa các tầng để xe của dự án không đủ thì có phương án dự phòng nào 

không ? 

* Đỗ Ô tô: 317 xe ô tô. 807 xe máy. 

Ô tô cư dẫn sẽ đỗ ở tầng hầm 1.2.3. Xe máy để ở hầm 1 và tầng hầm 2. 

Đủ xe cho tất cả các căn hộ. 

9 Tòa nhà có những tiện ích gì? Có cho cư dân ngoài dự án vào sử dụng hay 

không ? Hay chỉ dùng cho cư dân của dự án ? 

Bể bơi 4 mùa có mái che di động. 

Khu vực Gym, Sauna => đặt ở tầng 1.2.3 

10 Khối đế và các tầng đậu xe có liên thông hay không ? Tầng hầm liên thông với nhau 
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Dự án khởi công khi nào? Tiến độ xây dựng của dự án ? Dự kiến khi nào bàn 

giao? Khi tòa nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng thì các tiện ích đi kèm  

có được bàn giao và đưa vào sử dụng cùng thời điểm không? 

* Dự án khởi công : tháng ….. 

* Tiến độ xây dựng: 

Giai đoạn 1: Tháng …….… thi công xong phần móng; 

Giai đoạn 2: Tháng ………. thi công xong khối đế; 

Giai đoạn 3: Dự kiến tháng ……. cất nóc tháp B (26 tầng);  

Giai đoạn 4: Dự kiến tháng …… cất nóc tháp A (26 tầng); 

Giai đoạn 5: Dự kiến tháng ……….. bàn giao căn hộ cho khách hàng. 

* Tiện ích bàn giao: đưa vào cùng thời điểm 
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Dự án có nhà mẫu hay văn phòng kinh doanh không? Địa chỉ chính xác Dự án có văn phòng bán hàng và nhà mẫu, địa chỉ tại số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 
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Khoảng cách giữa hai tòa nhà A, B ? 

Kích thước bể bơi? 

- Khoảng cách giữa 2 tòa: 18,2 m 

- Kích thước bể bơi: Chiều rộng 14 Chiều dài 35 
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Dự kiến đường 2.5 bao giờ xong ? Giải phóng mặt bằng xong vào quý 3/2018. Quý 1/2019 hoàn thành. 
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Nếu Chủ đầu tư giao nhà chậm thì sẽ bị phạt như thế nào? Thời gian cho 

phép chậm tối đa là bao nhiêu? Người mua có chế độ cam kết bảo lãnh ngân 

hàng không ? Ngân hàng nào đứng ra bảo lãnh ? Dự án có bảo lãnh ngân 

hàng không ? 

 
* Xem kỹ hợp đồng 

* Có chế độ cam kết bảo lãnh 

* Ngân hàng SHB  đứng ra bảo lãnh 

16 Phần mái tầng 26 mục đích sử dụng để làm gì ? Trồng cây xanh thấp tầm. 

17 
Tầng kỹ thuật của tòa nhà nằm ở đâu ? 

- Đặt ở tầng hầm 1. 

18 Đơn vị cấp nước sạch là đơn vị nào ? - Nhà máy nước Sông Đà 

19 Đơn vị truyền thông: Mạng, cáp là đơn vị nào? 

 

- Nhiều đơn vị 

III/ CÂU HỎI VỀ HỆ THỐNG, THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT CĂN HỘ 
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Chiều cao thông thủy của (tầng hầm, tầng đế, căn hộ thông thường) là bao 

nhiêu ? 

Chiều cao khối đế của dự án là bao nhiêu? 

* Chiều cao thông thủy   

Tầng hầm:  

* Hầm 1: 3.9 m. Hầm 

2: 3.1 m, Hầm 3: 3.1 m 

* Tháp A, B 

* Tầng 1: 3.6 m. Tầng 2: 3.3 m. Tầng 3: 

3.9 m. Tầng 4: 3.15 m   

* Căn hộ thông thường: cao 3.15 m 
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Hành lang giữa các căn hộ trong tòa nhà rộng bao nhiêu mét? Được trang bị  

hệ thống điều hòa hay hệ thông lấy khí tươi tự nhiên? Sàn lát đá hay trải thảm 

? 

- Chiều rộng hành lang Tòa A, B: 2400mm. 

- Hệ thống lấy khí tươi. Lát gạch 
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Cung cấp bảng nguyên vật liệu hoàn thiện căn hộ ? Trong danh mục hoàn 

thiện bàn giao căn hộ có các thiết bị hoặc nội thất nào là điểm nhấn tạo đẳng 

cấp của dự án ? 

Có phụ lục vật liệu kèm theo 
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Khách hàng có thể mua 2 căn để đập thông tường được hay không? Hoặc căn 

trên + căn dưới đập thông được hay không ? Tòa nào ? 

Được. Trình phương án.  
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Hệ thống thang máy của tòa nhà là loại gì ? Sức chứa của thang? Có bao 

nhiêu thang máy dành cho cư dân trong một tòa ? Có mấy thang thoát hiểm 

cho mỗi tòa ? 

Thang máy hiệu Misumishi. Tốc độ 2m/s. Sức chứa 1000kg/thang. Có 

10 thang máy/tòa. 

2 thang thoát hiểm cho mỗi tòa. 

6 
Tôi mua thô và muốn tự thiết kế căn hộ có được không ? Việc này chủ đầu tư 

khống chế như thế nào ? 

Không giao thô 
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Tòa nhà có hệ thống thoát hiểm và báo cháy PCCC như thế nào ? 

Hệ thống thoát hiểm của tòa nhà: mỗi tháp bố trí 2 thang bộ thoát hiểm 

Hệ thống vòi phun chữa cháy tự động cho toàn bộ hành lang và khu vực công cộng 

Trong nhà có đầu báo khói phòng khách-phòng ngủ, báo nhiệt phòng bếp 

Hệ thống PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đạt điều kiện tiêu chuẩn 

8 Nước sử dụng trong căn hộ có hệ thống lọc tiêu chuẩn không ? Nước nhà máy theo tiêu chuẩn Việt Nam , vì vậy không cần bộ lọc 



9 Có hành lang thoáng gió tự nhiên cho mỗi tầng không ? Có 

10 Có quầy lễ tân ở sảnh tầng trệt mỗi tòa không ? Có 

11 Căn hộ có bao nhiêu ổ cắm TV và điện thoại ? Ở vị trí nào ? Phòng khách, phòng ngủ / mỗi phòng 1 ổ cắm 

12 Chậu rửa khu bếp có được cung cấp nước nóng không ? Liền bình nóng lạnh cá nhân. 

13 Ban công có chiều sâu bao nhiêu m2 ? 1.2 m 

IV./ VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ, PHÍ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI: 
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CĐT chỉ cho thuê bãi đỗ xe hay bán kèm cho khách mua căn hộ? Nếu bán 

giá dự kiến là bao nhiêu ? 

- Cho thuê đỗ xe 

chi phí đỗ oto: ………………… đ/ xe/ tháng. Xe máy:………………..đ/tháng. 

2 Phí quản lý dự kiến là bao nhiêu? - 7.000 đồng ( đã bao gồm VAT ) 
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Kinh phí bảo trì 2% sẽ được quản lý như thế nào? Hằng năm có công khai 

minh bạch khoản này cho cư dân căn hộ được biết hay ko? 

 

- Kinh phí sẽ được gửi vào Tk ngân hàng chuyên quản lý KPBT và do chủ đầu tư quản lý cho tới khi thành lập ban quản trị ( việc sử 

dụng KPBT tuân thủ theo cơ chế quản lý nhà chung cư) 

- Hàng năm có minh bạch cho cư dân 
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Các căn hộ trong tòa nhà được bàn giao như thế nào? Nêu rõ danh mục được 

bàn giao trong căn hộ ? 

 

Căn hộ bàn giao thiết bị và nội thất đính tường cao cấp 

Tất cả thiết bị bàn giao sẽ được thể hiện chi tiết tại nhà mẫu 

V./ SỔ ĐỎ VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ 
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Khu đất của dự án đã được cấp sổ đỏ chưa? Cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ pháp 

lý của dự án ? 

 
Có sổ đỏ cả mảnh 
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Dự án liên kết với những ngân hàng nào? Có được ưu đãi lãi suất hay ko? 

Tôi cần vay vốn để mua và tài sản thế chấp là chính căn hộ này. 

Ngân hàng SHB 

Ưu đãi lãi suất : trong chính sách bán hàng 

3 Dự án này mua Bảo lãnh của Ngân hàng nào? SHB 

VI./ VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC 
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Đơn vị nào quản lý căn hộ? Sau này khi trở thành cư dân ở đây, chúng tôi có 

được thay đổi đơn vị quản lý được ko, và chỉ định một công ty khác thay thế, 

nếu đơn vị cũ quản lý ko tốt? 

- CĐT HUD1 quản lý 01 năm đầu. 

- Có được quyền thay đổi đơn vị vận hành sau khi thành lập ban quản trí ( sau 01 năm ) theo luật nhà ở 

2 
Người mua có thể đề nghị sửa chữa hoặc thay đổi một số thiết bị trong căn hộ 

cho phù hợp với nhu cầu của mình không? 

- Không thay đổi thiết kế trước thời điểm bàn giao 

Sau thời điểm bàn giao, CĐT sẽ tiếp nhận đơn và hồ sơ sửa chữa và xem xét chấp nhận những hạng mục hợp lý 

3 Hệ thống rác thải được bố trí và xử lý như thế nào? 
Thu gom theo tầng. 2 lần/ngày 

4 
Hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình cáp, điện thoại của khu căn hộ có 

được cung cấp vào từng căn hộ không? 
- Có được cung cấp đầu chờ đến mỗi căn hộ 
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Hệ thống an ninh cho khu căn hộ sẽ được bố trí như thế nào? 

Có máy quay CCTV và an ninh 24/7 tại các khu vực công cộng của dự án? 

Thang máy thẻ từ, Camera 
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Tòa nhà có hệ thống cung cấp nước dự phòng trong trường hợp bị mất nước 

hay không? Có thể cung cấp nước trong bao lâu? 

Két nước, buồng chứa. 3 ngày dùng 
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Các dịch vụ tiện ích trong tòa nhà có được ưu đãi cho bạn bè người thân của 

chủ căn hộ hay không 
Tính phí người ngoài với các dịch vụ mất phí 

8 Tôi có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ TV, internet được không? có 

 


