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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG  

DỰ ÁN BERRIVER JARDIN 

(Áp dụng từ ngày 10/07/2021 cho các căn hộ tại TÒA N02, N04, N05 ) 

 

 

1.Chính sách bán hàng :  “Ưu đã ngập tràn – nhận nhà rước vàng”  

                                       

Từ ngày 10/07/2021, khi mua căn hộ tại dự án BerRiver Jardin, BRG Land dành tặng các chủ nhân 

nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn, cụ thể: 

 

o Tặng 50 suất quà tặng trị giá 3 chỉ vàng AJC 999. 

o Chiết khấu 6% khi khách hàng thanh toán sớm 95% GTCH. 

o Chiết khấu 2% GTCH (chưa bao gồm VAT và KPBT) cho khách hàng thanh toán theo tiến 

độ thông thường. 

o Giảm 3 triệu/m2 với gói Không gian sáng tạo. 

o HTLS 0% cho các khoản vay lên tới 70% GTCH trong vòng 12 tháng. 

o Ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS. 

o Tặng gói quà tặng nội thất lên tới 85 triệu VNĐ 

o Miễn phí 1 năm phí phí dịch vụ quản lý. 

 

2.Tiến độ thanh toán:  

 

TIẾN ĐỘ 
TỶ LỆ THANH TOÁN 

(Giá bán CH) 
THỜI HẠN 

TRƯỚC KHI KÝ HĐMB 

Đặt cọc  100.000.000 đồng/căn  Ngay khi ký TTĐC. 

KÝ HĐMB 

Thanh toán lần 1 

10% Giá bán CH (bao gồm VAT).  

Toàn bộ số tiền đã đóng trước khi ký 

HĐMB được khấu trừ vào lần thanh 

toán này. 

Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 10 ngày kể 

từ ngày ký TTĐC.  

Thanh toán lần 2 15% Giá bán CH (bao gồm VAT) Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB 

Thanh toán lần 3 
10% Giá bán CH (bao gồm VAT) 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán 

lần 2 

Thanh toán lần 4 
10% Giá bán CH (bao gồm VAT) 

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày thanh toán 

lần 3 

Thanh toán lần 5 
15% Giá bán CH (bao gồm VAT) 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán 

lần 4 
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TIẾN ĐỘ 
TỶ LỆ THANH TOÁN 

(Giá bán CH) 
THỜI HẠN 

Thanh toán lần 6 
10% Giá bán CH (bao gồm VAT) 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán 

lần 5 

Thanh toán lần 7 

25% Giá bán CH (bao gồm VAT) + 

100% KPBT + VAT của 5% Giá 

bán CH 

Khi nhận bàn giao CH theo Thông báo từ 

Chủ đầu tư, dự kiến Quý IV/2021. 

Thanh toán lần 8 5% Giá bán CH (chưa gồm VAT) 

Theo Thông báo của CĐT khi căn hộ được 

cấp Giấy Chứng Nhận quyền sở hữu 

(“GCNQSDĐ”)  

 

(*): Lưu ý:  

 

 Chính sách áp dụng từ ngày 10/07/2021 đến khi có thông báo mới và chỉ áp dụng cho các 

căn hộ thuộc tòa N02, N04, N05. 

 Các mức chiết khấu & ưu đãi trừ vào giá bán căn hộ áp dụng trên chưa bao gồm VAT và 

KPBT. 

 Phí dịch vụ được miễn giảm không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho 

bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình cáp,… 

 Quà tặng trị giá 3 chỉ vàng AJC 9999 cho khách hàng đặt mua (ký TTĐC và/hoặc HĐMB) 

mỗi căn hộ bàn giao Demi của tòa N02 và N04 tại dự án đến hết ngày 31/08/2021 và/hoặc 

cho 50 căn hộ tiếp theo tùy nội dung nào đến trước.  

 Gói Không gian sáng tạo áp dụng đối với KH mua CH của tòa N04 và N05 đăng ký nhận     

bàn giao theo tiêu chuẩn bàn giao thô sẽ được chiết khấu 3.000.000VNĐ/m2 thông thủy vào 

Giá bán CH (bao gồm VAT, chưa bao gồm KPBT). 

- Tòa N05: Mã căn 01,02,03,04,05,06,07,08,09 

- Tòa N04: Mã căn 05 

 Gói Quà tặng nội thất áp dụng với 50 căn hộ đầu tiên ký TTĐC và/hoặc HĐMB từ ngày 

chính sách có hiệu lực,chi tiết giá trị quà tặng và mã căn như sau: 

- Gói 30 triệu: Tòa N05 -  Mã căn 06 

- Gói 50 triệu: Tòa N05 – Mã căn 01,02,03,04,05,07,08   

- Gói 65 triệu: Tòa N05 – Mã căn 09  

- Gói 85 triệu: Tòa N04 – Mã căn 05 

* Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được 

gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.  

* Các lần thanh toán tiếp theo nếu trùng/chèn vào tiến độ thanh toán trước đó thì sẽ được 

gộp tỉ lệ thanh toán vào lần trước đó. 

* Chi tiết chính sách ưu đãi & chính sách bán hàng xin liên hệ HOTLINE để nhận tư vấn 

chính thức từ nhân viên chăm sóc khách hàng. 

 


