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                CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NHÀ PHỐ THƢƠNG MẠI 

SUN PLAZA GRAND WORLD – SHOPHOUSE EUROPE 
Mã số: CSBH-04/SH SPGW-E/BKDBĐS/06-2019  

                                    ngày 10/06/2019 đến khi có chính sách khác thay thế 

                                 SRT2                đ    SB                         

1. CHƢƠNG TRÌNH CAM KẾT MUA LẠI 

 

Shophouse (SH) được cam kết mua lại sau trong thời gian bắt đầu từ 01/01/2027 đến 

31/12/2027 với tổng giá trị bằng 130% tổng giá trị SH trên Văn Bản Thỏa Thuận . Chi tiết 

quy định trong văn bản giữa bên bán và bên mua. 

 

2. CHƢƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH QUA MIỀN TUYỆT TÁC CÙNG SUN GROUP 

 100% chi phí tham gia Chương trình “Hành trình qua miền tuyệt tác” với tổng trị giá lên tới 

100.000.000 VNĐ (mộ    ă     ệ  đồng) (đã bao gồm thuế GTGT), bao gồm: 

 02 đêm tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort  
 Vé máy bay hạng thƣơng gia của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hoặc tương 

đương 

 Xe ô tô hạng sang đưa đón tại sân bay 

 Thưởng thức ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng sang trọng trong hệ thống InterContinental 
Danang Sun Peninsula Resort  
    ơ     ì      ởng thức ẩm thực gồm 02 b        v  02   a tối. 

    ơ     ì        ng cho tố  đ  02    ời, phạm vi áp d           ờ  đặt cọc và 

   ờ        ờ  đặt cọc ủy quy n 

 Thời hạn củ     ơ     ì  : 06 tháng t  thờ  đ ểm đặt cọ  đủ 500.000.000 VND 

 KH cam kết sẽ bị khấu tr  khỏi ti n cọc nếu đã sử d                  ến t i ký VBTT 

v   Đ N 

 KH       đ ợ      đ   s       ơ     ì        

    ơ     ì                   định chung khác của khách sạn 

 

3. CHƢƠNG TRÌNH KHAI TRƢƠNG HỒNG PHÁT 

STT Nội dung Đối tƣợng và điều kiện áp dụng Thời điểm trao tặng và quy định 

1 

- Tặng giá trị 

vàng tương 

đương 

100.000.000 

VND cho chủ sở 

hữu Shophouse 

Europe 

- Áp dụng cho KH ký VBTT đặt 

mua các căn Shophouse Europe từ 

10/06/2019-30/09/2019  và 

-Tại thời điểm khai trương cơ sở 

kinh doanh và tham gia Tuần lễ 

khai trương tại dự án do BQL dự án 

chủ trì. 

-KH hoàn thiện thi công nội thất và 

đưa SH vào kinh doanh trong vòng 

09 tháng kể từ thời điểm nhận bàn 

giao SH 

-  Trường hợp KH không hoàn thiện 

thi công nội thất SH và đưa vào 

kinh doanh đúng thời gian quy định 

sẽ không được áp dụng. 
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4. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI TÀI CHÍNH 

4.1  Khách hàng không sử dụng gói ƣu đãi tài chính: Khách Hàng được chiết khấu 12,5% trên Giá 

Bán Shophouse tại thời điểm ký VBTT và áp dụng tiến độ thanh toán dưới đây 

ĐỢT THANH TOÁN SỐ TIỀN THANH TOÁN TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN 

1.  

Ký Văn Bản  

Thỏa Thuận  

Giải ngân lần 1 

500.000.000 VNĐ 
Tại thời điểm ký Văn bản thỏa 

thuận (VBTT) 

2.  Giải ngân lần 2 
15% Giá Bán Shophouse   bao 

gồm tiền giải ngân lần 1 

Ngày th  20 kể từ ngày KH  ký 

Văn bản thỏa thuận. 

3.  Giải ngân lần 3 15% Giá Bán Shophouse     Ngày 15/10/2019 

4.  Giải ngân lần 4 20% Giá Bán Shophouse     Ngày 16/12/2019 

5.  Giải ngân lần 5 50% Giá Bán Shophouse     
Theo thông báo của SRT2 (dự kiến 

ngày 16/03/2020) 

Giá trị Văn bản thỏa thuận: 100% Giá Bán Shophouse 

 

4.2 Khách hàng sử dụng gói Hỗ trợ lãi suất theo chính sách ƣu đãi sau (Ngân hàng cho vay 

Techcombank) 

CHÍNH SÁCH 

Thời gian vay Tối thiểu 5 năm. Tối đa 25 năm 

Mức hỗ trợ lãi suất Tối đa 70% Giá Bán Shophouse    

Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 
24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên  

nhưng không muộn hơn ngày 14/10/2021 

   Lãi suất trong thời gian hỗ trợ 0% 

Thời gian ân hạn gốc tối đa (kể từ 

ngày giải ngân đầu tiên của ngân 

hàng) 

Trong thời gian hỗ trợ lãi suất  tối đa 24 tháng 

Phí trả nợ trước hạn Miễn phí trả nợ trƣớc hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất 

Lãi suất các tháng tiếp theo 
 ãi suất cơ s  + biên độ theo quy định của Ngân Hàng từng 

thời k  

 
 Khách hàng liên h                   n   n          về mức cho vay tố  đ      á    ín  sá        ụ 

thể 

 Vi c nhận tài sản th  chấ  đảm bảo tuân thủ   e   á  qu  định của Ngân hàng cho vay và các quy 

định pháp luật hi n hành 

 K á     n  đá  ứn  đầ  đủ các đ ều ki n cho vay của Ngân hàng 
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Tiến độ thanh toán trường hợp khách hàng sử dụng gói Hỗ trợ lãi suất 

ĐỢT THANH TOÁN SỐ TIỀN THANH TOÁN TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN 

1.  

Ký Văn Bản  

Thỏa Thuận  

Giải ngân lần 1 

500.000.000 VNĐ 
Tại thời điểm ký Văn bản thỏa 

thuận (VBTT) 

2.  
Giải ngân lần 2 :  

Khách hàng giải ngân 

15% Giá Bán Shophouse   

bao gồm tiền giải ngân lần 1 

Ngày th  20 kể từ ngày KH  ký 

Văn bản thỏa thuận. 

3.  
Giải ngân lần 3 :  

Khách hàng giải ngân: 
15% Giá Bán Shophouse  

Ngày 15/10/2019 

4.  
Giải ngân lần 4 :  

Ngân hàng giải ngân 
25% Giá Bán Shophouse 

5.  
Giải ngân lần 5 :  

Ngân hàng giải ngân 
25% Giá Bán Shophouse  Ngày 16/12/2019 

6.  
Giải ngân lần 6 (*):  

Ngân hàng giải ngân 
20% Giá Bán Shophouse  

Theo thông báo của SRT2 (dự 

kiến ngày 16/03/2020) 

 (*) Trường hợp KH không vay đến 70% giá trị SH, tại đợt thanh toán lần 6 KH sẽ giải ngân bổ sung 

vốn tự có để đủ 20% giá bán SH 

 

5. CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM 

5.1 Khách hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của Chủ Đầu Tư được nêu ở mục 4 sẽ được 

hưởng mức ƣu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho khoản thanh toán 

trước hạn ít nhất 10 ngày. 

 

5.2 Trong trường hợp Khách hàng thanh toán sớm 100% Giá Bán Shophouse  đáp ứng đủ điều kiện: 

- Không muộn hơn ngày 30/06/2019 sẽ hưởng chiết khấu 6,0% trên Giá Bán Shophouse  

- Không muộn hơn ngày 31/07/2019 sẽ hưởng chiết khấu 5,5% trên Giá Bán Shophouse  

- Không muộn hơn ngày 31/08/2019 sẽ hưởng chiết khấu 5,0% trên Giá Bán Shophouse  

 

5.3 Điều kiện áp dụng  

- Mục  .1 nêu trên không áp dụng đồng thời với mục 4.2. Trường hợp khách hàng thanh toán sớm 

theo tiến độ thanh toán bằng vốn tự có không trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi 

suất thì khoản thanh toán sớm bằng vốn tự có này được áp dụng theo Chính sách tại mục 5.1 

- Mục 5.2 nêu trên không áp dụng đồng thời với Chính sách ưu đãi lãi suất ngân hàng tại mục 4.2  

- Mục  .2 không áp dụng đồng thời với mục  .1 

6. CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SO  C UB 

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI 

Nhận Ưu đãi đặc biệt về Giá Bán  áp dụng từ 

Shophouse th  2 tr  đi và/hoặc là thành viên câu 

lạc bộ nhà đầu tƣ Sun Group 

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Shophouse  

tại thời điểm ký (*)VBTT/HĐMB/HĐCN  

(*) Áp dụng tại VBTT chỉ khi Khách hàng thanh toán sớm 100% giá bán Shophouse 
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7. GÓI ƢU ĐÃI HOÀN THIỆN NỘI THẤT 

Khách hàng đặt cọc đủ  500.000.000 VNĐ và ký VBTT đúng hạn đối với các căn Shophouse 

thuộc đường E1 và E2 mở bán  trong thời gian áp dụng nhận được gói hỗ trợ hoàn thiện nội thất 

trị giá 600.000.000 VND /01 căn ( áp dụng trừ trên Giá Bán Shophouse tại VBTT).  
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 Tại Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 05, Toà nhà Sun City  13 Hai Bà Trưng  Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Đ ện thoại: 04 39 39 33 99 | email: sales@premiervillage.com.vn 

Hotline: 1800 6636| website: http://www.spvhalongbay.com 

 

 Tại Quảng Ninh 

Địa chỉ: Kios B135-B138 Sun World Ha Long Complex  Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP Hạ Long 

Hotline: 1800 6636| website: http://www.spvhalongbay.com 

mailto:sales@premiervillage.com.vn
http://www.spvhalongbay.com/

