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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

I. Thời gian áp dụng 
Từ ngày 10/12/2018 đến khi có chính sách mới thay thế. 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ tại dự án Hateco Laroma. 

II. Chương trình khuyến mại 

- Tặng gói nội thất trị giá 150 triệu đồng (trừ vào giá bán có VAT) với căn hộ từ 3 phòng ngủ trở 
lên; 

- Tặng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng (trừ vào giá bán có VAT) với khách hàng căn hộ từ 2 
đến 2,5 phòng ngủ; 

- Tặng gói dịch vụ quản lý căn hộ 02 năm kể từ ngày nhận bàn giao căn hộ, áp dụng cho tất cả 
các căn trong đợt mở bán lần 1. 

III. Tiến độ thanh toán 

Đợt Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toán 

Đợt 1 Ký Hợp đồng đặt cọc 200 triệu đồng 

Đợt 2 
Ký HĐMB trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 
ngày ký Hợp đồng đặt cọc 

15% giá trị căn hộ (gồm VAT) 
đã bao gồm 200 triệu tiền ĐC 

Đợt 3 
Trong vòng 40 ngày kể từ ngày ký HĐMB nhưng 
không quá ngày 15/01/2019 

15% giá trị căn hộ (gồm VAT) 

Đợt 4 
Trong vòng 30 ngày tiếp theo kể từ ngày đến hạn 
thanh toán Đợt 3 nhưng không quá ngày 
15/02/2019 

10% giá trị căn hộ (gồm VAT) 

Đợt 5 
Trong vòng 30 ngày tiếp theo kể từ ngày đến hạn 
thanh toán Đợt 4 nhưng không quá ngày 
15/3/2019 

10% giá trị căn hộ (gồm VAT) 

Đợt 6 
Trong vòng 30 ngày tiếp theo kể từ ngày đến hạn 
thanh toán Đợt 5 nhưng không quá ngày 
15/4/2019 

10% giá trị căn hộ (gồm VAT) 

Đợt 7 
Trong vòng 30 ngày tiếp theo kể từ ngày đến hạn 
thanh toán Đợt 6 nhưng không quá ngày 
15/5/2019 

10% giá trị căn hộ (gồm VAT) 

 

Đợt 8 
Theo thông báo nhận bàn giao nhà (dự kiến Tháng 
3/2020) 

25% giá trị căn hộ (gồm VAT) + 
2% KPBT + VAT của 5% giá trị 
căn hộ 

Đợt 9 Khi nhận sổ đỏ 5% giá trị căn hộ (gồm VAT) 

IV. Chương trình ưu đãi từ CĐT dành cho khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn 
giá bán căn hộ 
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4.1. Đối với khách hàng vay vốn ngân hàng 

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT 

Mức dư nợ được CĐT hỗ trợ lãi suất Lên tới 40% giá trị căn hộ (gồm VAT) 

Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn Lãi suất 0% trong vòng 15 tháng kể từ 
ngày giải ngân nhưng không quá ngày 
nhận được thông báo bàn giao nhà 

Ân hạn nợ gốc Trong thời gian hỗ trợ lãi suất 

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi 
suất 

0%  

Tiến độ giải ngân cho khách hàng tham gia chương trình vay vốn ngân hàng: 

Đợt Tiến độ thanh toán 

Dành cho khách hàng vay vốn ngân hàng 

Khách hàng giải 
ngân 

Ngân hàng 
giải ngân 

Hỗ trợ của 
CĐT 

Đợt 1 
Khách hàng ký Hợp đồng 
đặt cọc 

200 triệu VNĐ   

Đợt 2 

Ký HĐMB trong vòng 
07 ngày làm việc kể từ 
ngày ký Hợp đồng đặt 
cọc 

15% giá trị căn hộ 
(gồm VAT) đã 
bao gồm 200 triệu 
tiền đặt cọc 

  

Đợt 3 

Trong vòng 40 ngày kể 
từ ngày ký HĐMB nhưng 
không quá ngày 
15/01/2019 

15% giá trị căn hộ 
(gồm VAT) 

  

Đợt 4 
Trong vòng 15 ngày kể 
từ ngày đến hạn thanh 
toán Đợt 3 

 
40% giá trị căn 
hộ (gồm VAT) 

CĐT thanh toán 
toàn bộ lãi vay 
theo khoản 4.1 
mục IV 

Đợt 5 
Theo Thông báo nhận 
bàn giao nhà (dự kiến 
Tháng 3/2020) 

25% giá trị căn hộ 
(gồm VAT) + 2% 
KPBT + VAT của 
5% giá trị căn hộ 

Khách hàng có 
thể vay vốn 
ngân hàng 

 

Đợt 6 Khi nhận sổ đỏ 
5% giá trị căn hộ 
(chưa bao gồm 
VAT) 

Khách hàng có 
thể vay vốn 
ngân hàng 

 

4.2. Đối với khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm 



3  

 

Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng 
mức chiết khấu tương đương 9%/năm trên khoản tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán 
trước hạn theo hình thức trừ vào đợt thanh toán tiếp theo. 

Lưu ý: Chính sách bàn hàng này thay thế cho mọi chính sách đã áp dựng trước đây. 


