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 THÔNG BÁO  

V/v Chính sách bán hàng cho các sản phẩm Biệt thự, Liền kề, Shophouse tại  

Dự án Hoa Tiên Paradise 

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ Phần Hồng Lam Xuân Thành xin gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn 

Quý khách hàng đã và đang quan tâm tới Sản phẩm thuộc Dự án Hoa Tiên Paradise.  

Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành trân trọng thông báo Chính sách bán hàng dành cho 

Quý khách hàng đặt cọc mua sản phẩm Biệt thự, Liền kề, Shophouse tại Dự án Hoa Tiên 

Paradise 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Thời gian hiệu lực áp dụng Chính sách bán hàng: Từ ngày 15/03/2019 cho đến hết ngày 

30/04/2019 hoặc cho đến khi có thông báo mới thay thế (Chính Sách sản phẩm này có thể 

thay đổi mà không cần báo trước). 

- Phạm vi áp dụng: Sản phẩm Biệt thự, liền kề, Shophouse tại dự án Hoa Tiên Paradise theo 

quy hoạch của Chủ đầu tư. 

- Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng mua Biệt thự, Liền kề, Shophouse tại dự án Hoa 

Tiên Paradise thỏa mãn điều kiện áp dụng. 

- Điều kiện áp dụng: Đối với khách hàng đóng đủ 20% Giá trị Sản phẩm (*)  

    (*) Gồm VAT và ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB) đúng hạn trong thời gian có hiệu lực của 

chính sách này. 

2. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT  

Áp dụng cho 100 căn đầu tiên đặt cọc trong thời gian ưu đãi từ ngày 15/03/2019 cho đến hết 

ngày 21/04/2019  

(Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến nếu đã đủ 100 căn được hưởng 

ưu đãi theo quy định). 

2.1. Heo vàng may mắn  

- Tặng 01 heo vàng may mắn trị giá 03 lượng vàng (trị giá 100 triệu đồng ) => Áp dụng 

cho các sản phẩm Biệt thự Biển, Biệt thự Golf. 

- Tặng 01 heo vàng may mắn trị giá 01 lượng vàng (trị giá 35 triệu đồng) => Áp dụng 
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cho các sản phẩm Liền kề, Shophouse, Biệt thự phố. 

* Quà tặng được quy đổi thành tiền mặt và được trừ trực tiếp vào giá trị HĐMB. 

2.2. Tặng thẻ tập Golf miễn phí 

- Khách hàng mua Sản phẩm Biệt thự Golf được tặng thêm 01 thẻ tập Golf miễn phí trong 

thời gian 01 năm (trị giá 50 triệu đồng). 

* Quà tặng nhận bằng hiện vật, không được quy đổi thành tiền mặt và không trừ vào giá 

trị HĐMB. Khách hàng nhận ngay khi ký HĐMB (khách hàng có thể cho tặng, sang 

nhượng) 

2.3. Tặng đêm nghỉ miễn phí tại Khách sạn One Opera House Đà Nẵng 

-    Dành cho100 khách hàng đầu tiên  (100 giao dịch đầu tiên ) đặt mua sản phẩm thành công 

tại Dự án Hoa Tiên Paradise, ngoài các ưu đãi dành riêng được nêu tại mục 2.1; 2.2 ở trên, 

sẽ được tặng thêm 01 Voucher 02 đêm nghỉ miễn phí tại phòng Preisident Suit ( Phòng 

VIP Tổng thống) tại khách sạn 5 sao One Opera House Đà Nẵng trị giá $2000. 

(One Opera House Đà Nẵng là đơn vị quản lý vận hành Dự án Hoa Tiên Paradise). 

*Điều kiện sử dụng: Voucher không được sang nhượng và có giá trị sử dụng trong thời hạn 

01 năm kể từ ngày nhận. 

3. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 

3.1. Tiến độ thanh toán đối với sản phẩm Biệt thự:  

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TỶ LỆ THANH TOÁN 

Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) 200 triệu đồng/sản phẩm 

Đợt 1: Ký VBTT  
15% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) ) 

bao gồm cả tiền đặt cọc 

Đợt 2:  Ký HĐMB - 60 ngày kể từ ngày ký VBTT 15% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Đợt 3:  120 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Đợt 4:  120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3 10% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Đợt 5: 120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4 10%- Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Đợt 6: 120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5 10% - Giá bán nhà ở (gồm VAT)   

Đợt 7: Khi nhận thông báo bàn giao 

           (Dự kiến Q2/2021) 

25%  - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

     01% - Kinh phí bảo trì ( giá trị đất) 

Đợt 8: Khi có thông báo Bàn giao giấy chứng nhận     

quyền sở hữu 

05% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 
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3.2. Tiến độ thanh toán đối với sản phẩm Liền Kề, Shophouse 

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TỶ LỆ THANH TOÁN 

Ký thỏa thuận đặt cọc 200 triệu đồng/sản phẩm 

Đợt 1: Ký VBTT  
15% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) bao gồm 

cả tiền đặt cọc 

Đợt 2:  Ký HĐMB - 60 ngày kể từ ngày ký VBTT 15% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Đợt 3:  120 ngày kể từ ngày ký HĐMB 15% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Đợt 4:  120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3 10% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Đợt 5: 120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4 15% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

Lần 6: Khi nhận thông báo bàn giao 

           (Dự kiến Quý 4/2020) 

25%  - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

     01% - Kinh phí bảo trì ( giá trị đất) 

Lần 7:  Khi có thông báo Bàn giao giấy chứng nhận     

quyền sở hữu 
05% - Giá bán nhà ở (gồm VAT) 

 

3.3. Chương trình chiết khấu, khuyến mại dành cho Khách  hàng thanh toán theo tiến độ 

thông thường tại mục (3.1) và (3.2): 

- Khách hàng lựa chọn thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ được hưởng chiết khấu 03% 

trên tổng giá trị Hợp đồng mua bán nếu không tham gia ưu đãi nhận Hỗ trợ lãi suất của 

Chủ Đầu Tư (theo mục 4). 

- Số tiền chiết khấu được trừ vào giá bán nhà ở ngay khi ký Hợp đồng mua bán 

4. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH 

4.1. Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư 

Dành cho khách hàng sử dụng gói HTLS của CĐT, đáp ứng điều kiện vay vốn tại ngân 

hàng do Chủ đầu tư chỉ định và thực hiện giải ngân theo tiến độ quy định tại mục 4.2: 

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT 

Tỷ lệ vay tối đa 65% giá trị HĐMB (Gồm thuế GTGT) 

Thời hạn vay tối đa Tối đa 20 năm 

Mức dư nợ được CĐT hỗ trợ lãi suất Tối đa 65% giá trị HĐMB (gồm thuế GTGT) 

Lãi suất cho vay trong thời gian hỗ 

trợ 

- 0% trong thời gian Hỗ trợ lãi suất. 

Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của 

ngân hàng tại thời điểm giải ngân. 

Thời gian Hỗ trợ lãi suất 
- Biệt thự: 24 tháng kể từ ngày đầu tiên giải ngân khoản 

vay  
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*

) Chính sách hỗ trợ áp dụng đối với Khách hàng là cá nhân (KHCN) đứng tên trong HĐMB. 

Khách hàng là Doanh nghiệp (KHDN) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn 

(TNTH) với mức tối đa bằng Lãi suất và phí TNTH cho KHCN. Phần lãi suất và phí TNTH vượt 

mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng. 

(**) KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 20 năm, tỷ lệ vay tối đa với từng 

trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường 

hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các KH đáp ứng đủ điều kiện 

vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định. 

(***) Chính sách HTLS không áp dụng cho những khế ước giải ngân bù đắp. 

 

4.2. Tiến độ thanh toán theo chương trình sử dụng gói HTLS 

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN/ GIẢI NGÂN 

Khách hàng thanh toán Ngân hàng giải ngân 

Đợt 1: Ngay khi ký HĐMB 
30% giá trị HĐMB  

(Gồm Thuế TGT) 

 

Đợt 2: Trong vòng 25 ngày kể từ ngày ký 

HĐMB 

 65% giá trị HĐMB 

(Gồm Thuế GTGT) 

Đợt 3: Khi nhận thông báo bàn giao sổ 05% giá trị HĐMB 

   01% KPBT 

 

 

 

5. CHƯƠNG TRÌNH “Gia Đình Sum Vầy – Đón Lộc Liền Tay” 

5.1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng và người thân mua từ 02 căn trở lên (KH mua hoặc KH 

và người thân mua). 

5.2. Nội dung chương trình: mỗi căn sẽ được hưởng chiết khấu vào Giá trị HĐMB với mức 

chiết khấu như sau: 

 Khách hàng mua 02 căn: mỗi căn được chiết khấu 01% Giá trị HĐMB đã bao gồm VAT 

và trừ vào Giá trị HĐMB đã bao gồm VAT. 

 Khách hàng mua từ 04 – 05 căn: Mỗi căn được chiết khấu 1.5% Giá trị HĐMB đã bao 

- Liền kề, Shophouse: 18 tháng kể từ ngày đầu tiên giải 

ngân khoản vay 

Ân hạn nợ gốc  Bằng thời gian HTLS 

Phí trả nợ trước hạn (trong và sau 

thời gian HTLS) 

Phí trả nợ trước hạn theo quy định của ngân hàng Khách 

hàng vay tương ứng. 
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gồm VAT và trừ vào Giá trị HĐMB đã bao gồm VAT. 

 Khách hàng mua từ 06 căn trở lên: mỗi căn được chiết khẩu 2% Giá trị HĐMB đã bao 

gồm VAT và trừ vào Giá trị HĐMB đã bao gồm VAT. 

Lưu ý:  

 Khách hàng mua nhiều sản phẩm và thanh toán cùng 1 đợt trong vòng 10 ngày kể từ ngày 

ký Thỏa thuận đặt cọc. 

 Khách hàng được hiểu là Khách hàng ( Cá nhân/ Tổ chức) đứng tên trên HĐMB và người 

thân của khách hàng ( đối với cá nhân) hoặc người thân của người đại diện Pháp luật của 

tổ chức, thuộc các mối quan hệ trong phạm vi sau : Ông bà, bố mẹ, Anh/Chị/Em, con, cháu 

ruột với nhau. Khách hàng sẽ phải cung cấp các giấy tờ nhân thân hợp lệ chứng minh quan 

hệ người thân ( Mang kèm bản gốc/ bản sao chứng thực để đối chiếu). 

 Đối với khách hàng có hộ khẩu tại Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ được Chủ đầu tư chiết khấu thêm 

01% ngoài chương trình ưu đãi tại mục (5.2) 

6. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC 

HẠN BẰNG VỐN TỰ CÓ 

 Khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có, sớm hơn so với tiến độ thanh toán 

đã lựa chọn (tiến độ thông thường) ngay tại thời điểm ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết 

khấu như sau:  

Giá trị thanh toán sớm Tỷ lệ chiết khấu 

95% Giá trị Bất động sản ngay tại thời 

điểm ký HĐMB 

2.5% Giá trị HĐMB 

70% Giá trị Bất động sản ngay tại thời 

điểm ký HĐMB 

1.5% Giá trị HĐMB 

 Khoản chiết khấu này sẽ được giảm trừ trực tiếp vào giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 

7. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẬM THANH TOÁN 

7.1 Chế tài đối với chậm thanh toán tiền đặt cọc 

a. Khách hàng không hoàn thành đủ 100% tiền đặt cọc/ đặt chỗ trong thời hạn 24h hoặc 18h 

của ngày hôm sau (tùy thời điểm nào đến trước) thì CĐT có quyền  thu hồi căn hộ và KH 

mất toàn bộ số tiền đặt cọc/ đặt chỗ.  

b. Trường hợp KH xin gia hạn thời gian hoàn thành tiền đặt cọc/ đặt chỗ, CĐT có quyền đồng 

ý hoặc không đồng ý. Trong trường hợp CĐT đồng ý cho gia hạn thì KH phải thanh toán 

đúng hạn và chịu tiền phạt chậm thanh toán bằng : 

0.05%/ ngày x (ngày thực tế nộp đủ tiền đặt cọc/ đặt chỗ- Ngày đặt chỗ/ đặt cọc - 1 ngày) 
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x  số tiền đặt chỗ/ đặt cọc còn thiếu) 

7.2 Chế tài đối với việc chậm ký HĐTT/ HĐMB và chậm thanh toán tiền đợt 1 theo tiến 

độ thông thường 

a. KH chậm ký HĐTT/HĐMB và thanh toán tiền đợt 1 kể từ ngày đặt cọc đầu tiên (bao gồm 

thứ 7, CN) hoặc quá ngày CĐT gia hạn  thì sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc và bị thu hồi 

lại căn hộ.  

b. Trường hợp KH xin gia hạn thời gian hoàn thành tiền đặt cọc/ đặt chỗ, CĐT có quyền đồng 

ý hoặc không đồng ý. Trong trường hợp CĐT đồng ý cho gia hạn thì KH phải thanh toán 

đúng hạn và chịu tiền phạt chậm thanh toán bằng: 

0.05%/ ngày x (ngày thực tế hoàn thành thanh toán- Ngày đặt chỗ/ đặt cọc -7 ngày) x 

số còn thiếu của đợt 1 theo tiến độ thông thường) 

7.3 Chế tài đối với việc chậm ký HĐTT/ HĐMB và chậm thanh toán tiền đợt 1 theo 

chính sách hỗ trợ tài chính NGÂN HÀNG 

a.  Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì mà ngân hàng giải ngân quá 10 ngày làm việc kể từ 

ngày ký HĐMB nhưng chưa vượt quá thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày KH ký HĐMB 

khách hàng sẽ chịu phạt chậm thanh toán  

0.05%/ ngày x số ngày chậm bổ sung x số tiền phải bổ sung 

(Trong đó: số ngày chậm bổ sung tính từ ngày làm việc thứ 10 kể từ ngày ký hợp đồng 

mua bán đến ngày thực tế thanh toán bổ sung) 

b.  Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì  mà ngân hàng  giải ngân quá thời hạn 20                

ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB thì KH sẽ không được CĐT hỗ trợ  lãi vay ưu đãi. 

Công ty Cổ Phần Hồng Lam Xuân Thành xin trân trọng thông báo và mong muốn tiếp 

tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Quý khách hàng! 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
 

- Như trên 
- Tổng phân phối:……. 

(để phối hợp thực hiện) 
- Lưu VT 

GIÁM ĐỐC  
 


