
  

 

 

 

BẢN Q & A DỰ ÁN  

SUNSHINE CRYSTAL RIVER 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

I PHÁP LÝ 

1 Chủ đầu tư của dự án TẬP ĐOÀN SUNSHINE GROUP 

2 Dự án giấy tờ pháp lý thế 

nào? 

Pháp lý đang hoàn thiện khâu cuối cùng. (để tạo sự yên tâm cho 

khách hàng, Ngân hàng VP bank sẽ phát hành bảo lãnh thanh toán 

trên HĐ Bảo Đảm, Khách hàng hoàn toàn yên tâm) 

3 Dự án đã có quy hoạch 1/500 Đã được chấp thuận, sắp ra phê duyệt 

4 Dự án đã nộp tiền sử dụng 

đất? 

 Dự án đã nộp, và nộp theo giai đoạn hoàn thiện dự án theo hình thức: 

cả dự án là sử dụng vĩnh viễn. 

5 Người nước ngoài có được 

sở hữu không? Nếu có, theo 

hình thức nào? 

 

Người NN được sở hữu bình thường và theo hình thức 50 năm và theo 

đúng luật BĐS. 

6 Khách có được sở hữu tầng 

hầm lâu dài? 

 

Tầng hầm được thể hiện trên mỗi bản vẽ thiết kế sẽ được đính kèm 

trên mỗi HĐ BĐ, HĐMB của khách hàng, vì thế điều này tương 

đương với sở hữu quyền riêng của căn BT. 

II DỰ ÁN 

7 Tổng diện tích khu đất là bao 

nhiêu? 

Đã có thông tin 

8 Diện tích xây dựng khu đất? Đã có thông tin 

8 Mật độ xây dựng của dự án? 31.7% 

9 Tình trạng bàn giao của biệt 

thự? 

Xây thô hoàn thiện mặt ngoài, hoặc hoàn thiện nội thất gắn liền được 

nhập khẩu từ Châu âu. 

10 Dự án có mấy lối vào? Có 2 lối vào cho cao tầng và 1 lối cho thấp tầng cổng chính 

11 Đường ngoại khu và nội khu 

dự án rộng bao nhiêu m? 

Ngoại khu: rộng 30m và 40 m 

12 Đường nội khu chỉ dành cho 

người đi bộ? 

Đúng 

13 Khoảng cách giữa 2 lô biệt 

thự/liền kề? 

 

4 m (song lập) . 4-5m (đơn lập) 

  

14 Chiều cao thô và trần hoàn 

thiện? 

tầng 1 cao 3m6 các tầng trên cao 3m3, tầng áp mái tầm 3m. 
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15 Chiều cao tầng hầm? 3m6 . 

16 Diện tích bể bơi tại các lô BT Diện tích bể bơi từ 17m2 - 20m2 

17 Độ rộng đường trước mặt dự 

án 

Đường rộng 30m 

18 Hàng rào giữa các BT Hàng rào cứng khép kín đảm bảo an ninh an toàn cho cư dân. 

19 Đường lưu thông giữa các lô 

BT sử dụng thế nào? 

Đường lưu thông lát gạch và chỉ dành cho cư dân dạo bộ không sử 

dụng phương tiện lưu thông. 

20 Độ rộng vỉa hè Vỉa hè dự án rộng 6m 

III THANH TOÁN – CHÍNH SÁCH 

16 Tiến độ thanh toán?  

17 Dự án có thế chấp ngân hàng 

không? Nếu có, ngân hàng nào 

bảo lãnh 

Không thế chấp ngân hàng, Ngân hàng tham gia bảo lãnh dự án là 

HD bank hoặc VP bank 

18 Khách hàng muốn chuyển đổi 

căn hộ đã đặt cọc thì thủ tục thế 

nào? 

Thủ tục chủ đầu tư đồng ý cho chuyển nếu như căn đó còn và giá trị 

khách hàng sẽ bổ sung tăng, hoặc giảm theo giá của chủ đầu tư tại 

thời điểm đó. 

19 Khi ký hợp đồng, Khách hàng 

cần chuẩn bị những giấy tờ gì?  

Trường hợp Khách hàng đang 

đổi số CMND liệu có ảnh 

hưởng gì sau này khi làm thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà hay không? 

Hộ khẩu và CMT, hoặc hộ chiếu. 

20 Khách hàng nộp tiền đặt cọc 

chưa vào HĐMB có được đổi 

tên không? 

Có  

IV BÁN HÀNG 

21 Điều kiện khách hàng được 

mua nhà? 

 

22 Hệ thống tiện ích nào cho cư 

dân và thương mại? 

Cùng được hưởng như cao tầng 

23 Các dịch vụ tiện ích cư dân 

có được sử dụng miễn phí? 

Cùng được hưởng như cao tầng 

24 Khách mua nhà có được thẻ 

ưu đãi cho các sản phẩm dịch 

vụ của Sunshine Group? 

Có 

25 Thời gian để hoàn thiện nhà Hoàn thiện cao tầng là 2.5 năm 
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tối đa là bao lâu? Hoàn thiện thấp tầng 15 tháng. 

26 Đơn vị quản lý khu đô thị?  Sunshine Service 

27 Phí dịch vụ dự kiến là bao 

nhiêu? Có VAT hay chưa 

VAT? 

Chưa công bố, Nhưng thường như các dự án khác SS áp dụng mức phí 

phù hợp với vị trí và quần thể, không vi phạm luật. 

28 Có hệ thống camera giám sát 

trong khu? 

Có, tất cả hệ thống an ninh đều được bố trí chi tiết và cẩn thận, chất 

lượng cao. 

29 Khách hàng có được tự sửa 

thiết kế? 

Khách nên xin chủ đầu tư trước khi muốn sửa đổi 

30 Quy định bảo hành căn hộ 

khi bàn giao như thế nào? 

Bảo hành theo luật BĐS 

V CÁC THÔNG TIN KHÁC 

31 Khi nào nhận hồ sơ làm sổ 

đỏ? Thời gian nhận sổ? 

 

CĐT có thông báo chi tiết khi nhận nhà và khi làm sổ đỏ.  

 


