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 TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Chính sách bán hàng Dự án Grand Mark Nha Trang 

PropertyX thông báo chính sách bán hàng Dự án Grand Mark Nha Trang (ngoài Thông báo 

Chính sách bán hàng số 76/TB-KDMKT/ĐDNT), nội dung như sau: 

TT Đối tượng áp dụng Ưu đãi Ghi chú 

1 

Khách hàng đặt cọc thành công 

trong ngày mở bán và hoàn tất 

ký Hợp đồng đặt cọc trong vòng 

10 ngày 

+2% 

Khách hàng sẽ được chiết khấu thêm ngoài các 

chiết khấu trong Chính sách bán hàng số  

76/TB-KDMKT/ĐDNT do Chủ đầu tư ban hành 

ngày 12/10/2022 

2 
Khách hàng thanh toán sớm 

(vượt tiến độ) 

Lãi suất 

18%/năm 

-  KH thanh toán sớm được chiết khấu vượt trên số 

tiền thanh toán vượt (chưa bao gồm VAT) và số 

ngày thanh toán sớm với mức lãi suất 18%/năm. 

-  Tỷ lệ vượt tối đa: đến 95% giá trị HĐ. 

-  Số tiền chiết khấu được thanh toán khấu trừ trực 

tiếp cho KH khi thanh toán. 

Ghi chú: Các khoản chiết khấu giảm giá được tính trên giá bán chưa VAT và kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung 2%, được trừ trực tiếp vào giá bán chưa VAT và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%. Khách hàng 

được cộng dồn chiết khấu nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định; 

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

Trân trọng./. 
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