
QUY TRÌNH ĐẶT CHỖ GIÁ TRẦN 

 DỰ ÁN HOA TIÊN PARADISE  

1. ĐẦU MỐI LÀM VIỆC 

- Giám đốc dự án: Ms Mai – ĐT: 0986 893 119 (Viber/Zalo/Imess)  – Email: mailtt@cenland.vn 

- Trợ lý giám đốc dự án – Ms Hương  – ĐT: 098 480 5657 (Viber/Zalo/Imess)  – Email: ...... 

- Admin Dự án -  Ms Hà  – ĐT: 0989 601 580 (Viber/Zalo/Imess)  – Email: Hant6@cenland.vn 

- Trợ lý giám đốc dự án tại Nghệ An: Ms Thảo - ĐT: 0395 848 688 - Email: 

thaontt1@cenland.vn 

2. LOCK CĂN 

- Check căn trên link driver:……..… 

- Nhận đặt chỗ 2 ưu tiên. 

- Xác nhận lock căn tại Group "Lock căn - Hoa Tiên Paraside" theo mẫu: Team …. Siêu thị/Sàn 

liên kết … xin lock căn..…..... 

- Thời gian lock: 30 phút. Hết 30 phút không đặt chỗ tự động unlock 

- Trường hợp lock đè thì phải đợi người lock trước hết giờ lock nếu người lock trước chưa xác 

nhận đặt chỗ thì mới được quyền ưu tiên theo thứ tự thời gian cho người lock đè; 

- Xác nhận đặt chỗ trên group " Lock căn - Hoa Tiên Paraside " theo mẫu: Team …. Siêu thị/Sàn 

liên kết …..xác nhận đặt chỗ căn........ 

3. ĐẶT CHỖ 

- Đặt chỗ theo quy định: 50,000,000 VNĐ/BĐS.  

- Tiền mặt: tại 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hoặc chuyển khoản 

-   Tên tài khoản: Công ty cổ phần bất động sản Thế kỷ 

-   Số tài khoản: 115 200 999 100 17 

-   Tại Ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh Hà Nội - Hà Nội 

-   Nội dung: Nguyễn Văn A - CMT 12345789 đặt chỗ căn…………dự án Hoa Tiên Paradise 

- Lưu ý:  

- Trường hợp chuyển khoản, tiền nổi tài khoản công ty mới xuất phiếu đặt chỗ cho khách 

hàng. 

- Sau này ra giá chính thức, Khách hàng không lấy căn, nếu Khách hàng nhận lại tiền đặt 

chỗ qua hình thức chuyển khoản, khách hàng chịu phí ngân hàng.  

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NVKD/SLK. 

- NVKD/Sàn Liên Kết phải xin đầy đủ chữ ký của khách hàng, tuyệt đối không giả mạo chữ ký 

khách hàng 

- Mọi thủ tục không tuân theo quy trình trên NVKD/SLK cần xin ý kiến của AM hoặc Người 

phụ trách. Việc không tuân theo quy trình và có phát sinh vấn đề với Khách hàng NVKD/SLK 

tự chịu trách nhiệm. 

mailto:mailtt@cenland.vn

