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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – TÒA METRO 
SALES POLICY –METRO TOWER 

DỰ ÁN: KOSMO TÂY HỒ 
PROJECT: KOSMO TAY HO 

 

With Effective from 03 July 2019 to 17:00, 11 August 2018 / Có hiệu lực từ ngày 03/07/2019 đến 17:00 ngày 11/08/2019 

 

Sản phẩm: Căn hộ Dự án Kosmo Tây Hồ - Tòa METRO 

Product: Apartments under Kosmo Tay Ho project – Metro Tower  

Điều kiện: Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc và Hợp Đồng Mua Bán  

Condition: NRD & SPA executed 

1. CHÍNH SÁCH CHUNG/ GENERAL POLICY 

 Ưu đãi 2% Giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT theo giá được công bố trước khi vào HĐMB cho Khách hàng không có nhu cầu vay vốn (Early 
Bird)/ Early Bird Sales Incentive of 2% into Sales Price (excluded VAT, on listed price before signing SPA for Buyers who will not engaged to bank 
loan (Early Bird)). 

o Ưu đãi thêm 1% Giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT theo giá được công bố trước khi vào HĐMB cho Khách hàng không có nhu 
cầu vay vốn và mua từ 02 căn hộ trở lên (cho tất cả các căn), với điều kiện không chuyển nhượng Hợp đồng cho đến khi thanh toán đạt 
70% Giá trị căn hộ/ Extra Sales incentive of 1% into Sales Price (excluded VAT, on listed price before signing SPA for Buyers who will 
not engaged to bank loan, but bought from 2 units and above (for all units), with a condition of no reselling until 70% of selling price is 
paid). 

 Gói Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng (áp dụng cho 30 khách hàng ký HĐMB và thanh toán đạt 30% trước ngày 15/07/2019)/ 0% interest 
rate subsidy package (applied for 30 units which the Buyer signs SPA and fulfills 30% of first payment before 15 July 2019).  

- CĐT hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng và tối đa đến ngày 31/07/2020. Gốc vay được hỗ trợ lãi suất tương đương 65% Giá trị căn hộ (bao 

gồm VAT, chưa bao gồm Phí bảo trì) / 0% interest rate subsidy within 12 months and subsidy timing is only up to 31 July 2020. The subsidy 

amount is equivalent to 65% of Sales Contract Value (included VAT, but not included Maintenance Fee). 
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- Ngân hàng giải ngân áp dụng đối với MB Bank-CN Tây Hồ và Vietcombank-CN Thanh Xuân, Vietcombank -SGD / Disbursed bank only 

applies to MB Bank – Tay Ho Branch and Vietcombank Thanh Xuan – Head Office 

- Khách hàng thanh toán 30% khi ký Hợp đồng mua bán, ngân hàng sẽ giải ngân 2 đợt: Đợt 1 giải ngân 65% (trong vòng 15 ngày kể từ khi ký Hợp 

đồng mua bán), Đợt 2 giải ngân giải ngân 5% (khi nhận bàn giao sổ)/ Customer will pay 30% when signing SPA, Bank will disburse into 2 

Installments: 1st Installment will disburse 65% (within 15 days from signing SPA date), 2nd Installment will disburse 5%  (when handover Land 

Use Rights Certificate) 

- Đối với trường hợp khách hàng sử dụng gói hỗ trợ lãi suất 0% sẽ không được áp dụng chính sách Ưu đãi 2%+ nêu trên/ In the case of customers 

using the 0% interest subsidy program, Early Bird Discount 2%+ policy will not be applied. 

- Chương trình hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng cho khách hàng ký Hợp Đồng Mua Bán trực tiếp với Chủ đầu tư và dùng tài sản thế chấp là căn hộ tại 
Dự án Kosmo Tây Hồ/ Subsidy interest rate program is only applied for customer who sign Sales and Purchase Contract directly with Investor 
and have to use apartment mortgages at Project Kosmo Tay Ho 

Lưu ý/Note:  

- Khách hàng không nhận khuyến mại của chương trình khuyến mại không được quy đổi ra tiền mặt. Phương thức và điều kiện áp dụng chính sách khuyến 
mại được thực hiện theo quy định của Chủ đầu tư.  

Customers who do not receive promotional offers of promotion program cannot be converted into cash. The method and conditions for applying 
promotional policies shall be implemented in accordance with the provisions of the Investor. 

 

2. CAM KẾT SẢN LƯỢNG VÀ TRIỂN KHAI / COMMITTED TARGETS AND DELIVERABLES 

- Đặt cọc không hoàn lại 100 triệu VND, xác nhận căn hộ được bán / NRD @VND100M, sale is confirmed 
- Ký Hợp đồng Mua bán: 30% Giá mua trong vòng 10 ngày kể từ ngày Đặt cọc không hoàn lại, không thuộc phạm vi điều chỉnh cho các trường 

hợp hỗ trợ lãi suất / SPA @30% of selling price with 10 days from NRD date, non-applicable to bank interest support case. 
- Đại lý cần cam kết sản lượng trong mỗi 10 ngày, nếu sau 17:00 chiều của ngày thứ 10 mà không đạt sản lượng cam kết thì phải trả lại các căn hộ 

không bán được cho Chủ đầu tư (bất kỳ căn hộ nào) và các căn hộ này sẽ được phân bổ cho Đại lý khác / Agent has to commit sales target for 
every ten days, after 17:00 of the day ten, the variance between committed target and actual sales has to be returned to the Developer (whatever 
units) and will be allocated to other agent. 
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- Để tránh nhầm lẫn, chỉ tiêu cam kết của mỗi 10 ngày không dưới 15 căn hộ, trừ trường hợp đã hết giỏ hàng được Chủ đầu tư phân bổ / For the 
avoidance of doubt, the target of each 10-day cannot be under 15 units, unless otherwise the allocated inventory has run out. 

- Để tránh nhầm lẫn, căn hộ nào đã đặt cọc mà không thanh toán đạt 30% để ký HĐMB trong thời hạn 10 ngày thì căn hộ này được hoàn trả lại cho 
Chủ đầu tư / For the avoidance of doubt, any NRD will not be able to reach 30% payment for SPA execution within a period of 10 days, will be 
returned the Developer. 

 

3. CHÍNH SÁCH HOA HỒNG/ INCENTIVE POLICY 

- Hoa hồng 4% cho các căn giao dịch thành công (Hợp đồng mua bán được ký và thanh toán đạt 30% Giá trị căn hộ)/ Sales Incentive 4% for each 
of successful transaction (SPA executed, and 30% of selling price is paid). 

- Thưởng sản lượng: 0,5% cho mọi căn hộ nếu vượt chỉ tiêu cam kết cho mỗi 10 ngày và sẽ được xác định khi Hợp đồng mua bán được ký và 
thanh toán đạt 30% Giá trị căn hộ /  Sales bonus 0.5% of selling price if exceeding sales target every 10 days, specifically determining against 
SPA executed, and 30% of selling price is paid. 
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4. LỊCH BIỂU THANH TOÁN/ PAYMENT SCHEDULE 
 

Lần thanh toán 

Installment 

Hỗ trợ lãi suất 0% cho 12 tháng (áp dụng cho căn hộ ký HĐMB 
và thanh toán đạt 30% trước ngày 15/07/2019) 

0% Interest subsidiary for 12 months (applicable for sale with 
SPA excuted and 30% down-payment made not later than 15 July 

2019) 

Tiến độ thông thường 

Normal payment schedule 

Lịch biểu thanh toán 

Payment schedule 

% thanh toán 

(Tổng giá trị căn hộ bao 
gồm VAT) 

% of the Sale Price included 
VAT 

Lịch biểu thanh toán 

Payment schedule 

% thanh toán 

(Tổng giá trị căn hộ 
bao gồm VAT) 

% of the Sale Price 
included VAT 

Lần 1 

1st Installment 
Vào ngày ký Hợp Đồng Mua Bán. 

Upon signing SPA 
30% 

Vào ngày ký Hợp Đồng Mua Bán. 
Upon signing SPA 

30% 

Lần 2 

2nd  Installment 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký 
HĐMB  

Within 15 days from SPA signing 
date 

65% 

(Ngân hàng giải ngân/ Bank 
disbursement) 

Không muộn hơn ngày 30/07/2019 
No later than 30 Jul 2019 

20% 

Lần 3 

3rd Installment 

Vào ngày Bên Bán bàn giao Giấy 
Chứng Nhận cho Bên Mua 

On the date the Seller handover the 
LURC to the Buyer 

5% 

(Ngân hàng giải ngân/ Bank 
disbursement) 

Không muộn hơn ngày 30/08/2019 
No later than 30 Aug 2019 

20% 

Lần 4 

4th Installment 
  Vào Ngày Bàn Giao Căn Hộ (Tháng 10/2019) 

On the Hand-over Date (October 2019) 
25% 

Lần 5 

5th Installment 
  

Vào ngày Bên Bán bàn giao Giấy Chứng Nhận 
cho Bên Mua 

On the date the Seller handovers the LURC to 
the Buyer 

5% 

 


