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     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

        Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

                    ------o0o------ 

Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 23 thaùng 10 naêm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Chính sách bán hàng Dự án New Galaxy Nha Trang 
 

PropertyX thông báo Chính sách bán hàng cho Dự án New Galaxy Nha Trang áp dụng 

từ kể ngày 23/10/2021 với nội dung sau: 

1. Chính sách khuyến mãi bán hàng: 

Khách hàng được áp dụng chính sách giảm giá bán chi tiết theo bảng dưới đây: 

Nội dung 

Tỷ lệ % chiết khấu giảm giá bán Tổng % 

chiết khấu 

giảm giá 

đối đa 

Tất cả 

Khách 

hàng 

Đã từng 

mua SP  

Hưng Thịnh 

Ký Hợp đồng 

đến hêt ngày 

30/11/2021 

Thanh toán 

vượt từ 

30% trở lên 

Khách hàng mua 

1-2 căn 
1% +1% +1% +0.5% 3.5% 

Khách hàng mua 

từ 3 căn trở lên 
2% +1% +1% +0.5% 4.5% 

Ghi chú: 

- Chính sách giảm giá “Khách hàng đã từng mua sản phẩm Hưng Thịnh”: được tính 

cho tất cả các dự án kể cả dự án môi giới mà Khách hàng đã mua trước đây (không 

bao gồm dự án này). 

- Chính sách giảm giá “Ký hợp đồng đến hết ngày 30/11/2021”: áp dụng cho Khách 

hàng đã thanh toán đủ và hoàn tất ký HĐ theo quy định của Công ty trong thời gian 

từ ngày mở bán đến hết ngày 30/11/2021. 

- Chính sách giảm giá “Thanh toán vượt từ 30% trở lên”: áp dụng cho Khách hàng 

thanh toán vượt từ 30% trở lên ngay khi ký hợp đồng. Ngoài chính khấu giảm giá, 

Khách hàng được hưởng thêm lãi suất thanh toán vượt như tại mục 2. 

- Số % giảm giá được tính trên Tổng giá trị hợp đồng trước thuế VAT và trừ trực tiếp 

vào hợp đồng 

2. Chính sách chiết khấu Thanh toán vượt tiến độ: 

- Khách hàng thanh toán vượt tiến độ sẽ được chiết khấu tương đương với lãi suất 

18%/năm/số ngày vượt, tỷ lệ tối đa thanh toán vượt là 51%.  

- Số tiền chiết khấu sẽ được trả 1 lần cho Khách hàng khi ký hợp đồng. 
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3. Chính sách hỗ trợ Khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid:  

- Hỗ trợ Khách hàng mua sản phẩm Dự án New Galaxy Nha Trang khoản tiền mặt 

tương đương 5%/giá trị khoản thanh toán thực tế phát sinh (*) từ ngày mở bán đến hết 

ngày 31/12/2021 

- Gía trị khoản thanh toán để tính chiết khấu 5% trên không bao gồm các khoản sau 

(*): Tiền thanh toán 18% ký Hợp đồng đợt 1; Tiền chiết khấu vượt tiến độ; Tiền 

Thuế VAT; Kinh phí bảo trì; Các khoản tiền đã thanh toán trước đó nay được dùng 

chuyển tiếp thành tiền thanh toán cho dự án này; Tiền thanh toán các khoản phạt vi 

phạm khác (nếu có).   
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