
 
Laàu 2 Nhaø Hoaøng Anh Safomec7/1 Thaønh Thaùi, P.14                         Số :  …….B/2018/LK   

            PHIẾU ĐẶT CỌC GIỮ CHỖ UT1    (liên………) 

Tổ Hợp Chung Cư Cao Cấp Monarchy 
Đường Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

 

                                  Đà Nẵng, ngày .. tháng …năm 2018. 
  

Tên khách hàng: …………………. 
Passport số: ………….    Ngày cấp: …………….. 

 Nơi cấp: ……………………    

Địa chỉ liên lạc: ……………………….     Điện thoại:  …………………..  

Đặt cọc giữ chỗ UT-… cho …căn hộ: …..  Tầng: ……………….. Tổng diện tích:…………. m2     

Giá bán căn hộ sẽ căn cứ theo bảng giá gốc từ chủ đầu tư công bố ngày mở bán chính thức 

Số tiền đặt cọc…… : ……………… VNĐ 

Ngay khi ký phiếu cọc giữ chỗ……….này 
Bằng chữ: …………………………………….. 
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1. Khách hàng đồng ý đặt cọc giữ chỗ số tiền cho căn hộ đã chọn trên đây. Công ty có nghĩa vụ 

dành cho khách hàng được quyền mua căn hộ theo bảng giá gốc từ Chủ đầu tư. 

2. Ngày công bố chính thức mở bán căn hộ khách hàng sẽ có 60’ để trả lời MUA hay KHÔNG 

MUA ( trả lời ngay hoặc qua tin nhắn SMS, Zalo, Email trực tiếp với nhân viên tư vấn). 

3. Nếu MUA : Công ty sẽ chuyển số tiền cọc thiện chí của khách hàng vào Tài khoản CĐT 

4. Nếu KHÔNG MUA : Công ty sẽ chuyển lại số tiền cọc thiện chí hoàn trả lại khách hàng trong 

vòng 10 ngày làm việc . 

5. Tài khoản của khách hàng:  ………………………………………………………………….. 

6. Nội dung của hợp đồng đặt cọc thiện chí quyền ưu tiên để mua căn hộ, khách hàng đã tìm hiều 

kỹ về căn hộ và đã tham khảo và đồng ý với những nội dung này. 

7. Các bên không có nghĩa vụ nào khác với nhau ngoài quy định trong phiếu đặt cọc giữ chỗ này 

Phiếu đặt cọc giữ chỗ có giá trị pháp lý khi có dấu xác nhận của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản 

Lam Kinh (đơn vị phân phối chính thức dự án). 

8. Khách hàng đặt cọc giữ chỗ UT-…..được quyền chuyển nhượng lại quyền mua căn hộ  

UT-…... cho bên thứ 3 mà không tốn phí chuyển phiếu .  

9. Các thỏa thuận chênh lệch giá bán các Bên tự thỏa thuận. 

   Ghi chú (Note): 

1. Ngày nhận thông báo ký hợp đồng cọc chính thức khách hàng mang các giấy tờ sau đây đến ký hợp 

đồng: Bản sao CMND/ hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp đứng tên), 

phiếu thu tiền và phiếu đặt cọc giữ chỗ quyền mua căn hộ UT-..….này.   

2. Khách hàng xác nhận và chịu trách nhiệm về địa chỉ và số điện thoại liên lạc, số Tài Khoản ngân hàng 

cung cấp trên đây là chính xác. 

3. Ngoại trừ nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh không được thu bất kỳ khoản tiền nào của khách 

hàng. 

PHÒNG KẾ TOÁN SÀN GIAO DỊCH 

 

 

 

  

 

 

 
BẤT ĐỘNG SẢN LAM KINH 

KHÁCH HÀNG 

 

 

 

  

 

Liên 1: Giao kế toán; Liên 2: Giao khách hàng

 



 
Laàu 2 Nhaø Hoaøng Anh Safomec7/1 Thaønh Thaùi, P.14                         Số :  …….B/2018/LK   

            PHIẾU ĐẶT CỌC GIỮ CHỖ UT2    (liên………) 

Tổ Hợp Chung Cư Cao Cấp Monarchy 
Đường Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

 

                                  Đà Nẵng, ngày .. tháng …năm 2018. 
  

Tên khách hàng: …………………. 
Passport số: ………….    Ngày cấp: …………….. 

 Nơi cấp: ……………………    

Địa chỉ liên lạc: ……………………….     Điện thoại:  …………………..  

Đặt cọc giữ chỗ UT-… cho …căn hộ: …..  Tầng: ……………….. Tổng diện tích:…………. m2     

Giá bán căn hộ sẽ căn cứ theo bảng giá gốc từ chủ đầu tư công bố ngày mở bán chính thức 

Số tiền đặt cọc…… : ……………… VNĐ 

Ngay khi ký phiếu cọc giữ chỗ……….này 
Bằng chữ: …………………………………….. 
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1. Khách hàng đồng ý đặt cọc giữ chỗ số tiền cho căn hộ đã chọn trên đây. Công ty có nghĩa vụ 

dành cho khách hàng được quyền mua căn hộ theo bảng giá gốc từ Chủ đầu tư. 

2. Ngày công bố chính thức mở bán căn hộ khách hàng sẽ có 60’ để trả lời MUA hay KHÔNG 

MUA ( trả lời ngay hoặc qua tin nhắn SMS, Zalo, Email trực tiếp với nhân viên tư vấn). 

3. Nếu MUA : Công ty sẽ chuyển số tiền cọc thiện chí của khách hàng vào Tài khoản CĐT 

4. Nếu KHÔNG MUA : Công ty sẽ chuyển lại số tiền cọc thiện chí hoàn trả lại khách hàng trong 

vòng 10 ngày làm việc . 

5. Tài khoản của khách hàng:  ………………………………………………………………….. 

6. Nội dung của hợp đồng đặt cọc thiện chí quyền ưu tiên để mua căn hộ, khách hàng đã tìm hiều 

kỹ về căn hộ và đã tham khảo và đồng ý với những nội dung này. 

7. Các bên không có nghĩa vụ nào khác với nhau ngoài quy định trong phiếu đặt cọc giữ chỗ này 

Phiếu đặt cọc giữ chỗ có giá trị pháp lý khi có dấu xác nhận của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản 

Lam Kinh (đơn vị phân phối chính thức dự án). 

8. Khách hàng đặt cọc giữ chỗ UT2- chỉ được được quyền mua căn hộ và chuyển nhượng 

căn hộ khi có thông báo từ UT1 về việc không mua căn hộ trên vào ngày công bố giá .  

   Ghi chú (Note): 

1. Ngày nhận thông báo ký hợp đồng cọc chính thức khách hàng mang các giấy tờ sau đây đến ký hợp 

đồng: Bản sao CMND/ hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp đứng tên), 

phiếu thu tiền và phiếu đặt cọc giữ chỗ quyền mua căn hộ UT-..….này.   

2. Khách hàng xác nhận và chịu trách nhiệm về địa chỉ và số điện thoại liên lạc, số Tài Khoản ngân hàng 

cung cấp trên đây là chính xác. 

3. Ngoại trừ nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh không được thu bất kỳ khoản tiền nào của khách 

hàng. 

PHÒNG KẾ TOÁN SÀN GIAO DỊCH 

 

 

 

  

 

 

 
BẤT ĐỘNG SẢN LAM KINH 

KHÁCH HÀNG 

 

 

 

  

 

Liên 1: Giao kế toán; Liên 2: Giao khách hàng

 



 
Laàu 2 Nhaø Hoaøng Anh Safomec7/1 Thaønh Thaùi, P.14                         Số :  …….B/2018/LK   

            PHIẾU ĐẶT CỌC GIỮ CHỖ UT3    (liên………) 

Tổ Hợp Chung Cư Cao Cấp Monarchy 
Đường Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

 

                                  Đà Nẵng, ngày .. tháng …năm 2018. 
  

Tên khách hàng: …………………. 
Passport số: ………….    Ngày cấp: …………….. 

 Nơi cấp: ……………………    

Địa chỉ liên lạc: ……………………….     Điện thoại:  …………………..  

Đặt cọc giữ chỗ UT-… cho …căn hộ: …..  Tầng: ……………….. Tổng diện tích:…………. m2     

Giá bán căn hộ sẽ căn cứ theo bảng giá gốc từ chủ đầu tư công bố ngày mở bán chính thức 

Số tiền đặt cọc…… : ……………… VNĐ 

Ngay khi ký phiếu cọc giữ chỗ……….này 
Bằng chữ: …………………………………….. 
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1. Khách hàng đồng ý đặt cọc giữ chỗ số tiền cho căn hộ đã chọn trên đây. Công ty có nghĩa vụ 

dành cho khách hàng được quyền mua căn hộ theo bảng giá gốc từ Chủ đầu tư. 

2. Ngày công bố chính thức mở bán căn hộ khách hàng sẽ có 60’ để trả lời MUA hay KHÔNG 

MUA ( trả lời ngay hoặc qua tin nhắn SMS, Zalo, Email trực tiếp với nhân viên tư vấn). 

3. Nếu MUA : Công ty sẽ chuyển số tiền cọc thiện chí của khách hàng vào Tài khoản CĐT 

4. Nếu KHÔNG MUA : Công ty sẽ chuyển lại số tiền cọc thiện chí hoàn trả lại khách hàng trong 

vòng 10 ngày làm việc . 

5. Tài khoản của khách hàng:  ………………………………………………………………….. 

6. Nội dung của hợp đồng đặt cọc thiện chí quyền ưu tiên để mua căn hộ, khách hàng đã tìm hiều 

kỹ về căn hộ và đã tham khảo và đồng ý với những nội dung này. 

7. Các bên không có nghĩa vụ nào khác với nhau ngoài quy định trong phiếu đặt cọc giữ chỗ này 

Phiếu đặt cọc giữ chỗ có giá trị pháp lý khi có dấu xác nhận của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản 

Lam Kinh (đơn vị phân phối chính thức dự án). 

8. Khách hàng đặt cọc giữ chỗ UT2- chỉ được được quyền mua căn hộ và chuyển nhượng 

căn hộ khi có thông báo từ UT2 về việc không mua căn hộ trên vào ngày công bố giá .  

   Ghi chú (Note): 

1. Ngày nhận thông báo ký hợp đồng cọc chính thức khách hàng mang các giấy tờ sau đây đến ký hợp 

đồng: Bản sao CMND/ hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp đứng tên), 

phiếu thu tiền và phiếu đặt cọc giữ chỗ quyền mua căn hộ UT-..….này.   

2. Khách hàng xác nhận và chịu trách nhiệm về địa chỉ và số điện thoại liên lạc, số Tài Khoản ngân hàng 

cung cấp trên đây là chính xác. 

3. Ngoại trừ nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh không được thu bất kỳ khoản tiền nào của khách 

hàng. 

PHÒNG KẾ TOÁN SÀN GIAO DỊCH 

 

 

 

  

 

 

 
BẤT ĐỘNG SẢN LAM KINH 

KHÁCH HÀNG 

 

 

 

  

 

Liên 1: Giao kế toán; Liên 2: Giao khách hàng

 


