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PHẦN 1

TRIỂN VỌNG 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

TÂY HỒ VÀ KHU ĐÔ THỊ 

CIPUTRA



SỰ TRỖI DẬY MẠNH MẼ CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT 

ĐỘNG SẢN PHÍA TÂY HÀ NỘI

Một trong những vị trí đẹp 

nhất trên bản đồ Hà Nội
Sản phẩm tốt, ở hay đầu tư đều sinh  

lời 

Do quỹ đất nội đô chật hẹp nên việc

hạ tầng giao thông được mở rộng đã

trở thành vị trí trung tâm mới theo quy

hoạch tầm nhìn 2020-2050 của thành

phố, đồng thời mở ra cơ hội cho nhiều

nhà đầu tư BĐS khu vực phía Tây TP

Hà Nội.

Theo Savills ước tính, tỷ lệ lượng căn

hộ hạng B bán ra dẫn đầu 61% thị

phần, trong đó Từ Liêm vẫn là một

trong những nơi có số lượng giao dịch

tốt nhất Hà Nội hiện nay.

61%

Báo cáo Savills cho thấy rằng tổng nguồn

cung từ các dự án phía Tây tăng 1% theo

quý và 19% theo năm. Thêm vào đó, giá

cho thuê trung bình tăng 0,6% theo quý

trong đó đáng nói nhất khu vực phía Tây dẫn

đầu với mức cho thuê lên tới

32.4USD/m2/tháng.

Khách du lịch Châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản)

chiếm lĩnh thị trường du lịch lên tới 75% tổng

lượng khách quốc tế du lịch vào Việt Nam

Q1/2018. Đây là nguồn khách hàng tiềm

năng rất dồi dào.

32.4 USD/m2/tháng

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2019



PHẦN 2

TỔNG QUAN 
VỀ SUNSHINE GROUP



Đầu tư

Xây dựng

Thương mạiDịch vụ

Giáo dục

Truyền thông

TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ



ĐẦU TƯ

Với chiến lược mũi nhọn là đầu tư bất động sản, Sunshine Group đã và đang tập trung đầu tư 
phát triển dự án theo 4 dòng sản phẩm chính: Sunshine Aparment (dự án nhà ở hạng sang, chung 
cư cao cấp), Sunshine Urban Retreat Villas (biệt thự thấp tầng), Sunshine Ky Villas (biệt thự trên 
cao), Sunshine Marina (dự án nghỉ dưỡng đa trải nghiệm theo mô hình Interated Resort).

XÂY DỰNG
Sunshine Group tham gia vào hoạt động thi công công trình xây dựng với vai trò là tổng thầu 
thiết kế và thi công, cung ứng vật liệu xây dựng, lắp đặt trang thiết bị nội thất.   

THƯƠNG 
MẠI

Sunshine Group vừa là Chủ đầu tư, vừa là đối tác chiến lược của các Tập đoàn thương mại trong 
và ngoài nước có uy tín trong việc xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại cao cấp ngay 
tại các dự án nhà ở.

Phát triển trên 06 lĩnh vực chính, gồm: 

TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ



TRƯỜNG 
HỌC

TRUYỀN 
THÔNG

Các lĩnh vực Sunshine đang thực hiện, tiến tới trở thành thế mạnh trong lĩnh vực truyền thông 
của tập đoàn: Xây dựng thương hiệu,  Tổ chức sự kiện, Xây dựng và phát triển trang  thông tin 
điện tử cung cấp tin tức xoay quanh lĩnh vực Đầu tư và Kinh doanh bất động sản. 

Hạ tầng giáo dục được Sunshine Group hợp tác với các đối tác chiến lược về giáo giục để 
xây dựng và phát triển đồng bộ một chuỗi hệ thống trường học liên cấp theo tiêu chuẩn 
quốc tế ở ngay tại khuôn viên các dự án nhà ở.

DỊCH VỤ

Trên  nền tảng của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, Sunshine Group đã và đang xây 
dựng, phát triện một hệ thống các dịch vụ hữu ích bao gồm: Dịch vụ quản lý-vận hành tòa nhà; 
Dịch vụ sửa chữa nhà; Dịch vụ vận chuyển nhà-văn phòng; Dịch vụ đưa đón học sinh phục vụ 
cho các cư dân dự án…

Phát triển trên 06 lĩnh vực chính gồm: 

TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ



CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

4 DÒNG SẢN PHẨM

CITY SÀI GÒN   - SS CITY  - RIVERSIDE      - PALACE      - CENTER       - GOLDEN RIVER         BOULEVARD - GARDEN



CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Sunshine Garden Sunshine Palace

Sunshine CenterSunshine Boulevard



CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Sunshine RiverSideSunshine Empire

Sunshine City Sài GònSunshine City 



ĐỐI TÁC



PHẦN 3

TỔNG QUAN DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN



Shophouse

PHỐI CẢNH DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Shophouse



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Shop



Ban công căn hộ khoáng đạt

PHỐI CẢNH DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN



Vườn ban công - View sông Hồng

PHỐI CẢNH DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

“Vườn” ban công 



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Bể bơi lộ thiên



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Bể bơi lộ thiên



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Bể bơi thông giữa t4-5



Sky Bar

PHỐI CẢNH DỰ ÁN



Sân tập Golf trên không

PHỐI CẢNH DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Cigar Bar



Phòng khách

PHỐI CẢNH DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Phòng khách



Phòng ngủ

PHỐI CẢNH DỰ ÁN



PHỐI CẢNH DỰ ÁN

Phòng tắm



PHỐI CẢNH DỰ ÁN



VỊ TRÍ DỰ ÁN



VỊ TRÍ DỰ ÁN

Vị thế đắc địa đem lại lợi thế vàng



TIỆN ÍCH DỰ ÁN

Bản đồ tiện ích Sunshine GoldenRiver



Vị trí đắc địa đem lại lợi thế vàng

KHU VỰC NĂNG ĐỘNG – TÂM ĐIỂM HUYẾT MẠCH PHÍA TÂY

Theo quy hoạch năm 2030, tầm nhìn 2050 của Thủ đô Hà Nội, khu

vực phía Tây tính từ đường vành đai 4 được xác định là đô thị hạt
nhân - đầu não của các trung tâm chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục

chất lượng cao.

TẦM VIEW THOÁNG ĐẠT

Từ ban công của tất cả các căn hộ dự án, các gia chủ đều có thể 

phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp cảnh quan của 

thủ đô Hà Nội cũng như tận hưởng những làn gió tự nhiên mát mẻ, 
trong lành từ sông Hồng, Hồ Tây.

KẾT NỐI GIAO THÔNG THUẬN TIỆN

Nằm trong khu vực chính được tập trung đầu tư quy hoạch 

về mạng lưới giao thông hiện đại: đường tàu điện trên cao, 
tàu điện ngầm..

TRUNG TÂM QUY HOẠCH HÀNH CHÍNH

Gần các cơ quan, văn phòng Chính phủ: Bộ 

Ngoại Giao, Bộ nội vụ, Bộ TNMT,…

Theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã 

duyệt trong tương lại cơ quan hành chính và 

doanh nghiệp sẽ tập trung về phía Tây

VỊ TRÍ DỰ ÁN



Loại hình phát triển:

- 01 tòa nhà cao 35 tầng nổi

- 217 căn hộ chung cư

- 03 tầng shop với 08 căn (tầng 1-
2-3)

- 27 căn shophouse

- 02 tầng dịch vụ (tầng 4-5)

- 03 tầng hầm khối cao tầng

- 01 tầng hầm khối thấp tầng (độc
lập với khối cao tầng)

Thông số dự án:

- Tổng diện tích khu đất: 9.004m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng:
69.173m2

- Diện tích khối cao tầng:
3.982m2

- Diện tích khối thấp tầng:
5.022m2

- Mật độ xây dựng: 45%

- Vị trí DA: khu đô thị Nam Thăng
Long, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN.

- Chủ đầu tư:  Sunshine Group

Tiện ích:

- Sân tập Golf trên cao

- Hệ thống bể bơi chìm lộ thiên,

bể bơi bốn mùa và bể khoáng

trên cao.

- Khu xông hơi-massage, phòng

gym, chuỗi nhà hàng đa quốc gia.

- Khu Cigar Bar Lounge, Sky Bar

QUY MÔ DỰ ÁN



Massage Sauna

Bể bơi lộ thiên

Phòng xông hơi

TIỆN ÍCH DỰ ÁN

Bể bơi thông giữa tầng 4 và tầng 5



Sunshine School Khu vườn dạo bộ

Nhà hàng Á Âu Khu TTTM mua sắm 

TIỆN ÍCH DỰ ÁN



Cigar Bar

Sân tập Golf trên không

TIỆN ÍCH DỰ ÁN

Bar thương gia đẳng cấp



Công nghệ nhận diện khuôn mặt

AN NINH 
ĐA LỚP

SMART HOME

Chuông hình 

Camera đa lớp



SMART HOME

Bãi đậu xe thông minh thông báo 
chỗ trống và nhận diện biển số xe



TIÊU CHUẨN BÀN GIAO CAO CẤP

TT Khoản mục Vật liệu – Quy cách Quy cách Xuất xứ Hình ảnh minh họa

1 Cửa chính
Cửa chống cháy, chống ồn: Chất liệu gỗ đặc chống cháy, phủ lớp nhôm 

hai mặt. Bề mặt phủ lớp Laminate màu sắc theo thiết kế
Porta Door Châu Âu

2 Khóa cửa
Khóa từ kỹ thuật số, kiểu dáng hiện đại, 4 tính năng linh hoạt: Thẻ, chìa 

khóa cơ,  mật mã, vân tay.
Hafele hoặc tương đương Nhập khẩu 

3 Sàn phòng khách, tiền sảnh Gạch ceramic/granit cao cấp, kích thước và màu sắc theo thiết kế Nhập khẩu chính hãng Tây ban nha/ Italy

4 Bồn cầu

- Bồn cầu treo tường Darling New kiểu dáng hiện đại, tiện 

nghi, có sứ màu trắng

- Lớp men phủ nhẵn bóng giúp bồn cầu luôn sạch sẽ,  ngăn 

ngừa sự hình thành của vi khuẩn và cặn bã

- Chất liệu sét chịu lửa được nung ở nhiệt độ cao mang lại độ 

bền và độ chắc chắn cho sản phẩm, hạn chế trầy xước và sứt 

mẻ.

- Xả thẳng , chỉ kết hợp với Sensowash 

Duravit hoặc tương đương
Nhập khẩu chính 

hãng

5 Chậu rửa

+ Chậu rửa đặt dương bàn

+ Thiết kế hiện đại,đường nét mềm mại và sang trọng được 

tạo bởi nhà Thiết kế nổi tiếng Puravida

+ Lavabo bằng sứ màu trắng không có xả tràn

Duravit hoặc tương đương
Nhập khẩu chính 

hãng



TIÊU CHUẨN BÀN GIAO CAO CẤP

TT Khoản mục Vật liệu – Quy cách Quy cách Xuất xứ Hình ảnh minh họa

6 Tủ bếp
Gỗ công nghiệp nhập khẩu chống ẩm cao cấp. Kích thước và 

màu sắc theo thiết kế.
Casta hoặc tương đương 

Vật liệu nhập khẩu, 

sản xuất lắp ráp tại 

Việt Nam 

7 Máy hút mùi
Kiểu dáng hiện đại, có điều tốc độ hút. Độ ồn thấp. Kích 

thước theo tiêu chuẩn
Bosch/Teka/Hafele  Nhập khẩu 

8 Bếp nấu

Bếp từ cao cấp nhiều vùng nấu, gia nhiệt nhanh, mặt kính 

chịu lực, chịu nhiệt.

Kích thước theo thiết kế tiêu chuẩn.

Bosch/Teka/Hafele  Nhập khẩu 

9 Vòi rửa

VÒI BẾP GRANTEC MÀU CHROME IRON GREY hoặc 

theo màu thiết kế

+ Chất liệu: GRANTEC & Chrome

+ Màu sắc: Carbon

+ Vòi nóng/ lạnh

Hafele hoặc tương đương  Nhập khẩu 

10 Chậu rửa

+ Chậu rửa đặt dương bàn

+ Thiết kế hiện đại,đường nét mềm mại và sang trọng được 

tạo bởi nhà Thiết kế nổi tiếng Puravida

+ Lavabo bằng sứ màu trắng không có xả tràn

Duravit hoặc tương đương
Nhập khẩu chính 

hãng



TT Khoản mục Vật liệu – Quy cách Quy cách Xuất xứ Hình ảnh minh họa

11

Phần mềm quản lý

nhà thông minh 

Smarthome

Phần mềm thông minh kết nối với tất cả các thiết bị điện 

trong nhà thành một hệ thống mạng, để có thể điều khiển theo 

các kịch bản thông minh, bao gồm: Hệ thống đèn chiếu sáng, 

rèm cửa, điều hòa nhiệt độ, tivi, âm thanh, quạt thông gió, 

rèm cửa, chuông cửa, camera an ninh...

Sunshine Tech Việt Nam

12
Hệ thống điều hòa 

trung tâm

Hệ thống điều hòa Multi/VRV  inverter, hai chiều, dàn lạnh 

âm trần nối ống gió. Miệng thổi gió kiểu khe Slot. Điều khiển 

từ xa cho các phòng.Cửa mặt khuếch tán gió sơn tĩnh điện. 

Công suất theo thiết kế.

Daikin/ Misubishi/ Panasonic Nhập khẩu

13
Tủ điện, thiết bị đóng 

cắt bảo vệ điện căn hộ

Tủ điện Modul, vật liệu nhựa phản ứng nhiệt màu trắng, lắp 

âm tường, thiết bị đóng cắt chính hãng

ABB/Schneider hoặc tương 

đương
Nhập khẩu

14 Sân vườn , tiểu cảnh 

- Sàn nhựa giả gỗ, gạch Ceramic  hoặc thảm cỏ và trang trí 

tiểu cảnh theo thiết kế

- Khu vườn sàn bê tông âm, chống thấm đổ đất, trang trí theo 

thiết kế tạo khuôn viên vườn trên cao.

Vật liệu hoàn thiện 

nhập khẩu

15
Sưởi sàn WC, sưởi 

khăn tắm

Cáp sưởi sàn cao cấp không từ tính  làm cho môi trường trong 

nhà cảm giác dễ chịu và sưởi ấm một cách hiệu quả với công 

nghệ sưởi ấm sử dụng nhiệt bức xạ của năng lượng được sinh 

ra từ cáp điện lắp đặt dưới sàn nhà đặc biệt là không có từ tính 

không có dòng điện 

DAEWOO ENERPIA hoặc 

tương đương
Nhập khẩu

TIÊU CHUẨN BÀN GIAO CAO CẤP



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH



PHẦN 4

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG



DỰ ÁN QUY MÔ DỰ ÁN MẬT ĐỘ CĂN HỘ MẬT ĐỘ DÂN SỐ GIÁ BÁN ( Triệu đồng/m2 )
NỘI THẤT BÀN GIAO & CHIỀU 

CAO TRẦN 

Sunshine Golden River 9.004m2
217 căn hộ , 6-8 căn hộ/sàn

khối cao tầng bao gồm 1 tòa chung cư 
35 tầng

724 56-72

Hệ thống điều hòa Tổng và nội 
thất bếp nhập khẩu
Hệ thống thiết bị vệ sinh hiện đại 
sang trọng nhất của 2 thương 
hiệu Duravit & Hansgrohe
Chiều cao trần 3,6m

Chung cư Starlake H9 2,5 HA
603 căn hộ , 9 căn hộ/sàn
bao gồm 5 khối cao tầng

1900 58-75
nội thất cơ bản.
Chiều cao 2,7m -2,9m

Sun Grand City Thụy Khuê 1,52 HA
500 căn hộ cao cấp,

mật độ 17 căn hộ/ sàn
1500 75-90

Bàn giao Thô,
có tặng điều hòa âm trần DaiKin
Chiều cao 3m

Vinhome Metropolis Liễu Giai 3,5 HA

Trên 1000 căn hộ cao cấp, 11 căn 
Skyvilla, 5 căn Penthouse,
13 căn hộ/sàn.
Gồm 3 khối cao tầng : M1 (41 tầng), 

M2 và M3 (45 tầng)

3000 75-95

Hệ thống điều hòa Tổng và nội 
thất bếp nhập khẩu
Hệ thống thiết bị vệ sinh hiện đại 
sang trọng nhất của 2 thương 
hiệu Duravit & Hansgrohe



PHẦN 5

KEY BÁN HÀNG



1, Không gian sống trong lành và yên bình bên cạnh Hồ Tây và sông Hồng
2, Căn hộ sân vườn đầu tiên tại Hà Nội (không phải penthouse) với ban công 2m, thư thái với bàn trà, sân vườn như biệt thự
trên không
3, Căn hộ có trần cao nhất Hà Nội (Có thể là nhất Việt Nam): 3,6m
4,Căn hộ có nội thất ngoại nhập vào hàng TOP xa xỉ và thượng lưu tại HN
5, Căn hộ có sân tập Golf trên tầng thượng đầu tiên tại HN (có thể là đầu tiên tại VN)
6, Cao 35 tầng nhưng chỉ có 217 căn, 2 bể bơi, 4 mùa, khoáng mặn đẳng cấp.
7, 1 Cộng đồng cư dân đẳng cấp thực sự
8, Penthouse thực sự là penthouse với bể bơi, bàn bi a, sân vườn, phòng chiếu phim ...
9, Tầm view và phong thủy "hướng thủy" của con sông Hồng huyền thoại thực sự lại càng hiếm và độc!
10, Giá bán hợp lý trong phân khúc

Smart Home Vị trí huyết mạch

KEY BÁN HÀNG



1.   Tiện ích đỉnh cao nâng tầm hưởng thụ:
Tiện ích nổi bật dành riêng cho giới thượng lưu - sống tâm điểm trải nghiệm nhân đôi, gồm:

+ Sân tập Golf trên không - chưa từng có trong lịch sử ngành bất động sản Việt Nam

+ Bar thương gia, Cigar Bar - kết nối những chủ nhân thượng lưu tương lai, là nơi thư giãn sau những ngày làm
việc căng thẳng, là nơi giao lưu - kết nối cơ hội hợp tác giữa các doanh nhân và cư dân Sunshine Golden River.

2. Thiết kế tối ưu, quy hoạch thông minh:

+ Mật độ căn hộ lý tưởng, chỉ 6-8 căn/tầng.

+ Dành 02 tầng cho tiện ích => tiện nghi và sự thoải mái cho cư dân luôn được CĐT đặt lên hàng đầu.

+ Sở hữu sân vườn đầu tiên tại Hà Nội với hơn 200 căn hộ có sân vườn, diện tích sân vườn 20-30m2. Diện tích
sân vườn này có thể sánh ngang với các căn hộ mặt đất ở các dự án thông thường. Mỗi căn hộ là một khu vườn
thiên nhiên trên cao mang lại cho chủ nhân những khoảng không gian bí mật để lưu giữ mọi khoảnh khắc riêng
tư và thi vị của các thành viên trong gia đình.

+ Diện tích căn hộ từ 130-200m2 thuận tiện cho gia đình đa thế hệ sinh sống. Các căn hộ thiết kế tận dụng tối ưu
ánh sáng tự nhiên, hạn chế tối đa góc chết , mang lại sự thoáng đạt cho mỗi căn hộ và chủ nhân.

+ Trần nhà cao 3,6m, cao gần gấp đôi các dự án cùng phân khúc, mang lại sự rộng rãi thoáng đặt cho căn hộ.
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3.          Smart Home nâng tầm chất sống sẽ biến ngôi nhà thành nơi trải nghiệm công nghệ hiện đại bậc nhất:

+ Hệ thống điều khiển thiết bị trong nhà thông minh kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
+     Chuông cửa Video.
+     Tự động nhận diện chỗ để xe trống và nhận diện biển số xe.
+     Hệ thống an ninh đa lớp với thiết bị tự động nhận diện biển số xe, nhận diện khuôn mặt.

4.          Nội thất hoàng kim nâng tầm thịnh vượng:

Hội tụ tinh hoa kiến trúc hoàng gia Châu Âu với vẻ đẹp của Baroque - Cung điện mùa đông, Địa Trung Hải, Tân
cổ điển được thể hiện tinh tế trong từng căn hộ Sunshine Golden River Ciputra, nội thất trong căn hộ Sunshine
Golden River được lựa chọn sử dụng từ các thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới như Duaravit, Hansgrohe,
Bosch, Teka/Hafele, KronoSwiss/Kronotex, Wolter/Kruger/Himpel…nhằm tôn lên vẻ kiêu sa, đài các nhưng
không kém phần thanh lịch, hiện đại của từng căn hộ.

5. Vị trí Kế sông cận thủy, nằm trong trục phát triển phía Tây Hà Nội và trục Tây Hồ Tây:
+ Được xây dựng tại bờ Nam sông Hồng – nơi đầu rồng sinh khí hội tụ, vượng khí trong lành
+ Dễ dàng kết nối tới các trục giao thông chính như cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, 3.
+ Ngay gần tuyến tàu điện số 02 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo qua khu đô thị Ciputra.
+ Vị trí kế sông cận thủy với tầm nhìn panorama ấn tượng từ Hồ Tây lịch sử sang sông Hồng đỏ nặng phù sa và

view sân Golf khoáng đạt.
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Độ tuổi
30-60 tuổi (khách hàng thành công phần lớn tập trung ở độ tuổi này, họ yêu thích sự riêng tư, 
không gian yêntĩnh, có nhu cầu thể hiện bản thân và có gu thẩm mỹ cao.

Lĩnh vực

- Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán;
- Giới nghệ sĩ;
- Những người làm trong các cơ quan nhà nước;
- Doanh nhân thành đạt tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận như Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh

Phúc;
- Các khách hàng VIP của các ngân hàng
- Các khách hàng tiềm năng đã mua bất động sản hạng sang tại Sunshine Group hoặc các tập

đoàn bất động sản khác
- Việt kiều hoặc người Việt được nhận kiều hối giá trị cao
- Khách hàng sống trong khu đô thị Ciputra muốn trải nghiệm phong cách sống mới, hiện đại

Quốc gia Việt Nam, các quốc gia trong khu vực Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, 
các quốc gia trong khu vực Châu Âu, châu Mỹ…làm việc, sinh sống tại Việt Nam hoặc sinh sống 
ở nước ngoài nhưng có nhu cầu mua nhà ở Việt Nam để sinh sống hoặc đầu tư.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
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CHÍNH SÁCH 
BÁN HÀNG



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Chương trình ưu đãi

Miễn phí quản lý dịch vụ trong vòng 03 năm với

mỗi căn hộ đặt mua.

Chiết khấu thêm 0,1% TGTCH vào giá bán cho căn

hộ thứ 2 trở đi (trước VAT và KPBT) khi Khách

hàng và người thân mua từ 02 CH trở lên trong hệ

thống của CĐT Shunshine Group.

Miễn phí 01 chỗ đỗ xe ô tô trong vòng 03 năm với

mỗi căn hộ đặt mua.

Tặng gói khám sức khỏe tổng quát Sushine Health

trị giá 50.000.000đ đối với mỗi căn hộ ( có thể quy

đổi thành 90% giá trị và trừ vào tổng giá bán căn hộ

trước VAT và KPBT tại thời điểm ký kết HDMB



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Chương trình dành cho

khách hàng KHÔNG VAY và

THANH TOÁN SỚM 95% 

GTCH

Khách hàng thanh toán:

- 95% Giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

- cộng với VAT của 5% Giá bán căn hộ

- cộng với100% Kinh phí bảo trì

trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký HĐMB

=> sẽ được chiết khấu 10% giá bán căn hộ

(chưa gồm VAT và KPBT).



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Chương trình

HỖ TRỢ VAY

VỐN

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT

Tỷ lệ giá trị căn hộ được hỗ trợ lãi suất. Lên tới 65% giá trị CH (gồm VAT)

Thời hạn vay vốn. Lên tới 25 năm kể từ ngày giải ngân

Lãi suất vay vốn trong và sau HTLS. 0%/tháng trong thời gian HTLS. Sau thời gian
HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của NH.

Thời gian HTLS. Kể từ ngày giải ngân đến khi nhận bàn giao căn
hộ theo thông báo của CĐT hoặc đến ngày
31/3/2021 (tùy điều kiện nào đến trước)

Ân hạn trả nợ gốc. KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được

HTLS.

Phí trả nợ trước hạn (Trong và sau khi

HTLS).

Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay
được HTLS trong thời gianđược HTLS. Sau thời
gian HTLS, phí trả nợ trước hạn theo quy định
của NH.



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
ĐỢT THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THỜI HẠN

TRƯỚC KHI KÝ HĐMB

Lần 1
100.000.000 VNĐ/căn hộ

Ngay khi ký kết HĐBĐ. Ngày ký HĐBĐ được xác định là

ngày KH đóng đủ 100.000.000 đồng/căn.

Lần 2 10% giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT). Đã

bao gồm khoản tiền lần 1
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký HĐBĐ

KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Đợt 1
20% giá bán căn hộ (gồm VAT)

Toàn bộ số tiền thanh toán trước khi ký HĐMB

được khấu trừ vào đợt thanh toán này.

Ngay khi ký HĐMB, dự kiến tháng 6/2019. Ngày ký HĐMB

là ngày KH thanh toán đủ 20% giá bán CH (gồm VAT) và

trong mọi trường hợp không chậm hơn theo thông báo

của CĐT.

Đợt 2 10% giá bán căn hộ (gồm VAT) Ngày 27/10/2019

Đợt 3 10% giá bán căn hộ (gồm VAT) Ngày 19/12/2019

Đợt 4 10% giá bán căn hộ (gồm VAT) Ngày 20/01/2020

Đợt 5 10% giá bán căn hộ (gồm VAT) Ngày 07/03/2020

Đợt 6 10% giá bán căn hộ (gồm VAT) Ngày 19/05/2020

Đợt 7 25% giá bán căn hộ (gồm VAT) + VAT của 5% giá

bán căn hộ
Khi nhận bàn giao CH theo Thông báo từ Chủ đầu tư, dự

kiến Quý I/2021
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