
Cập nhật thông tin dự án 
 

I. Định vị thương hiệu Vincity 

1. Là thương hiệu BĐS trung cấp. 

2. Vincity là một thành phố văn minh và hiện đại, có tiện ích đồng bộ được quy hoạch theo 

mô hình đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. 

- Tên chính thức của dự án : VINCTY OCEAN PARK ( Thành phố Đại Dương) 

- CĐT: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm (90% cổ phần là của Vingroup) 

- Mật độ XD: 18,8%. 

- Pháp lý : 100% sổ đỏ lâu dài 

- Lối vào dự án : 2 lối chính và 20 lối phụ 

- Tiêu chuẩn bàn giao: Có 03 tiêu chuẩn bàn giao tùy theo từng tòa ( Tối thiểu, Cơ bản, Full 

nội thất) 

- Thông tin loại hình CH: 

(1) Căn hộ. 

(2) Shop tầng 1 (dưới chân các tòa cao tầng). 

(3) Shophouse thông tầng ( nằm ở các tòa gần mặt đường lớn, sẽ có 2 tầng, tầng 1 để kinh 

doanh, tầng 2 có thể dùng kinh doanh hoặc để ở). 

(4) DT nhà Sinh hoạt cộng đồng. 

(5) DT hầm để xe, trong đó mỗi tòa sẽ có 1 hầm để xe. Ngoài ra còn có nhà để xe nổi 5 tầng 

trên mặt đất. 

  

II. Thiết kế cơ bản các tòa 

- Các tòa L, T, U, Z 

+ Tòa L : 22 căn/ sàn 

+ Tòa T : 21căn/sàn 

+ Tòa U : 30 căn/sàn 

+ Tòa Z : 19 căn/sàn 

 

- Thang máy : Từ 4-10 thang/tòa 

- Hành lang: 1,6m thông gió tự nhiên 

- Chiều cao căn hộ: 3,2m (Thông thủy ~2,55-2,6m) 

- Chiều cao SH : 4,4m 

- Hầm để xe cao 3,3m (Thông thủy 2,7m) 

 

III. Quy định về phí DV. 

- Phí DV: 7000đ/met/tháng 

- Vé Lagoon ( Biển hồ) :  

• 200.000vnđ/người (Cư dân) 

• 600.000vnđ/người (KH khác) 

- Vé BBQ : 200.000vnđ 

- Bể bơi: 

• 10.000-15.000vnđ/người ( Bể bơi ngoài trời) 

• 20.000-30.000vnđ/người (Bể bơi trong nhà) 

- Khu thể thao: chỉ thu phí sau 6h tối để đảm bảo chi phí chiếu sáng 



    + Miễn phí sử dụng sân cầu lông 

    + Sân bóng rổ, sân bóng chuyền hơi là 20k/giờ 

    + Sân tennis, sân bóng đá mini là 50k/giờ 

 

 


