
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------ 

THỎA THUẬN ĐẶT MUA CĂN HỘ 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh 

 

Tên tôi: ................................................................................................................................ 

CMND số:................................. ............ Ngày cấp: ............................................................... 

Nơi cấp: ............................................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................ 

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................... 

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

 

Sau khi tìm hiểu đầy đủ thông tin về dự án Tòa tháp Eurowindow Nghệ An tại 02 đường Trần Phú, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh làm Chủ đầu tư. Tôi muốn đặt 

mua 01 căn hộ chung cư tại Dự án này. 

Bằng việc ký tên vào phiếu này, tôi đồng ý đặt mua 01 (một) căn hộ chung cư thuộc dự án Tòa tháp 

Eurowindow Nghệ An tại 02 đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần Đầu tư 

Trung tâm thương mại Vinh làm Chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

a. Diện tích căn hộ (Diện tích thông thủy): ........... m2 

b. Mã số căn hộ:  EWNA -…………. (Căn hộ số …….. Tầng …….) 

c. Đơn giá căn hộ:................./m2 tính theo diện tích thông thủy.  

Tổng giá trị căn hộ: ..............................(Giá đã bao gồm thuế GTGT, chưa gồm 2% phí bảo trì). 

d. Số tiền đặt chỗ: ................................... VNĐ/Căn hộ  

(Bằng chữ: ..........................................................................). 

Tôi cam kết:  

a. Trong vòng ....... (......................) ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt mua này này, tôi sẽ ký Hợp đồng 

mua bán căn hộ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời số tiền đặt mua này sẽ được khấu trừ vào số tiền 

thanh toán đợt 1 của Hợp đồng mua bán căn hộ, nếu tôi không đến ký Hợp đồng mua bán căn hộ trên thì 

tôi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt mua và Bên nhận đặt mua có toàn quyền sử dụng số tiền trên. 

Tôi đồng ý: 

a. Thỏa thuận đặt mua này không còn giá trị sau khi các bên ký Hợp đồng mua bán căn hộ. 

b. Thỏa thuận đặt mua chỉ có hiệu lực khi có phiếu thu xác nhận của Công ty CP Đầu tư trung tâm thương 

mại Vinh. 

c. Thỏa thuận đặt mua này không được phép chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thế chấp cho một bên thứ ba 

bất kỳ nào khác.  

Thỏa thuận này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản gốc.  

..............., ngày ……tháng……năm 2018 

Khách hàng  Nhân viên giao dịch Xác nhận của Chủ đầu tư 

 

 

 

 

 

 

Nếu Bên đặt mua không được ký Hợp đồng mua bán căn hộ trong thời hạn nêu trên mà không có lý do chính 

đáng, Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Vinh chịu trách nhiệm hoàn trả cho Bên đặt mua toàn bộ 

khoản tiền đặt mua nêu trên và chịu phạt một khoản tiền có giá trị bằng khoản tiền đặt mua.. 


