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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

                    ------o0o------ 
 TP.Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng 08 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Chính sách bán hàng Dự án Quy Nhơn Melody 

Áp dụng kể từ ngày 18/08/2022  

PropertyX thông báo chính sách bán hàng Dự án Quy Nhơn Melody áp dụng kể từ ngày 

18/08/2022  với nội dung như sau: 

I. Lịch Thanh Toán. 

Đợt Kỳ hạn thanh toán 
Tỷ lệ 

TT (%) 

Tỷ lệ TT 

lũy kế (%) 
Ghi chú 

1 Ngay khi ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB) 20.0% 20.0%   

2 Trong vòng 1.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 23.5%   

3 Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 27.0%   

4 Trong vòng 4.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 30.5%   

5 Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 34.0%   

6 Trong vòng 7.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 37.5%   

7 Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 41.0%   

8 Trong vòng 10.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 44.5%   

9 Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 48.0%   

10 Trong vòng 13.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 51.5%   

11 Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 55.0%   

12 Trong vòng 16.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 3.5% 58.5%   

13 Ngay khi nhận Thông báo bàn giao nhà (TBBG) 16.5% 75.0% 
Dự kiến Quý 

1/2024 

14 
Trong vòng 1.5 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận nhà 

theo TBBG 
3.0% 78.0%   

15 
Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận nhà 

theo TBBG 
3.0% 81.0%   

16 
Trong vòng 4.5 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận nhà 

theo TBBG 
3.0% 84.0%   

17 
Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận nhà 

theo TBBG 
3.0% 87.0%   

18 
Trong vòng 7.5 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận nhà 

theo TBBG 
3.0% 90.0%   

      CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTYX 
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Đợt Kỳ hạn thanh toán 
Tỷ lệ 

TT (%) 

Tỷ lệ TT 

lũy kế (%) 
Ghi chú 

19 
Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận nhà 

theo TBBG 
3.0% 93.0% 

  

20 
Trong vòng 10.5 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận 

nhà theo TBBG 
3.0% 96.0% 

  

21 
Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày đến hạn nhận 

nhà theo TBBG 
2.0% 98.0% 

  

22 Khi nhận thông báo về việc cấp giấy chứng nhận  2.0% 100.0% 
  

Tổng cộng 100.0%     

II. Chính sách ưu đãi dành cho Khách hàng 

TT Đối tượng áp dụng Chiết khấu/Ưu đãi Ghi chú 

1 
KH ký Hợp đồng đến hết 
ngày 30/09/2022 

3%  

2 KH là Topener  +1%  

3 KH mua từ 02 căn trở lên +1%/Căn  

4 
KH thanh toán thanh toán 
vượt 

Lãi suất vượt: 
12%/năm 

Số tiền chiết khấu được thanh toán 1 
lần cho KH hoặc trừ vào Hợp đồng. 

Ghi chú: 

 Các khoản chiết khấu giảm giá mục 1,2,3 được tính trên giá bán chưa VAT và được trừ trực tiếp 
vào hợp đồng; Khách hàng được cộng dồn chiết khấu nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định. 

 Một (01) sản phẩm chỉ được tính một (01) lần để áp dụng chiết khấu “KH mua từ 02 căn trở lên”, 
không phụ thuộc số lượng KH đứng tên trên Hợp đồng. 

 Điều kiện áp dụng chính sách chiết khấu KH là Topener (Mục 2): 

- Khách hàng đã đăng ký tài khoản trở thành Topener trước khi ký Hợp đồng giao dịch BĐS. 

- Thông tin Khách hàng mua được ghi nhận trên giao dịch xác nhận quyền tham gia đặt cọc 
trên Topenland phù hợp với thông tin Khách hàng ký Hợp đồng giao dịch BĐS. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới thay thế.  

Trân trọng. 

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTYX 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

ĐOÀN THANH NGỌC 

 

 


