
NỘI DUNG

-Số tiền đặt chỗ  : 200.000.000VNĐ (Hai trăm triệu đồng)/ căn ./. Nhận Tiền Mặt và chuyển khoản

Lưu ý: KH đặt chỗ bằng hình thức chuyển khoản, khi rút tiền đặt chỗ cũng sẽ nhận theo hình thức chuyển khoản và KH tự chịu 

phí chuyển khoản của ngân hàng

- Mọi xác nhận đều được công khai trên group zalo đặt chỗ. 

- Mỗi căn (lô) chỉ nhận 2 ưu tiên  và không nhận UT3 ( Admin sẽ cập nhập UT từng căn trên link đặt chỗ)

- Đại diện SLK (mentor)/TM sẽ thay mặt khách hàng xác nhận giao dịch trên group " ............. " khi thực hiện xác nhận đặt chỗ

SỐ TK NHẬN TIỀN ĐẶT CHỖ:

- Tên TK: Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ

- STK: 21410004101000

- Ngân hàng: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Hà Nội

- Nội dung CK: Tên KH <Số CMT> đặt chỗ lô <Mã căn> dự án Bình Minh Garden

VD: Nguyen Van A 01234564 dat cho lo SH2-5 du an Binh Minh Garden

-Thời gian: ………... ngày ………….công bố giá  các căn …………….. Bảng giá sẽ được gửi cho các đơn vị tại Group 

................

- Mentor/TM lock căn trên group "………"

   Cú pháp lock: Team (mentor)/Siêu thị (SLK) lock căn [Mã căn]

   VD: Hadt/S12 lock căn .....

- Thời gian lock: 15 phút kể từ khi có xác nhận của Admin

- Trong vòng 15 phút, NVKD cho KH vào tiền đặt chỗ, trả lời tin nhắn đã lock để xác nhận đặt chỗ và số ưu tiên. NVKD làm thủ 

tục nộp TM tại VP 137 Nguyễn Ngọc Vũ hoặc gửi chứng từ, UNC về cho admin vào Group "UNC Plaschem" trong vòng 5 phút 

kể từ thời điểm xác nhận đặt chỗ

NVKD làm xác nhận đặt chỗ cho KH tại VP 137 Nguyễn Ngọc Vũ trước……

*Lưu ý: 

- Đối với căn đã xác nhận đặt chỗ, trong vòng 5 phút không gửi chứng từ và UNC vào group UNC thì TM/mentor sẽ bị 

phạt 10 triệu /căn do xác nhận ảo và làm mất cơ hội đặt chỗ của khách hàng khác. Và UT2 sẽ chuyển sang UT1

- Dự án không cho đổi tên

QUY TRÌNH ĐẶT CHỖ

DỰ ÁN Bình Minh Garden


