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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

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

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

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

Sản phẩm Bizhouse Canal District (Đợt 1) 

Áp dụng kể từ ngày 24/3/2022 

 

 

PropertyX thông báo Chính sách bán hàng cho Dự án MerryLand Quy Nhơn áp dụng 

cho Khách hàng mua sản phẩm Bizhouse Canal District cho đợt bán hàng (Đợt 1) áp dụng từ kể 

ngày 24/3/2022 với nội dung sau: 

STT Chính sách bán hàng  Ghi chú 

1 Tặng Gói nội thất trị giá 600 triệu đồng 

Áp dụng cho các căn Trục Quảng 

Trường khu Âu (EU2) và Trục Quảng 

Trường khu Phương Đông (HE2).  

Chi tiết tại mục 1 

2 Khách hàng mua sỉ: Từ 1% - 3% Tối đa 65 căn, chi tiết tại mục 2 

3 Khách hàng thường trú tại Bình Định: 2% Chi tiết tại mục 3 

4 Giảm 50% Phí quản lý trong 3 năm   Chi tiết tại mục 4 

5 Tặng ví Merry Smart: 200 triệu/ví Chi tiết tại mục 5 

6 
Ưu đãi chương trình phát triển kinh 

doanh Retail  
Tối đa 100 căn, chi tiết tại mục 6 

7 Hỗ trợ lãi suất dành cho Khách hàng Vay Chi tiết tại mục 7 

8 Chiết khấu thanh toán vượt: 15%/năm Chi tiết tại mục 8 

 Khách hàng được cộng dồn các ưu đãi trên khi thỏa các điều kiện ưu đãi được quy định 

cụ thể cho từng Chính sách bán hàng như sau. 

1. Chính sách tặng Gói nội thất: 

- Chính sách ưu đãi: Tặng Gói nội thất trị giá 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm 

triệu đồng) áp dụng cho các căn Trục Quảng Trường khu Âu (EU2) và Trục Quảng 

Trường khu Phương Đông (HE2).  

- Hình thức áp dụng: Trừ trực tiếp vào giá bán chưa VAT (Giá bán sau khi trừ Gói nội 

thất sẽ là giá để tính các chiết khấu bán hàng khác (nếu có)) 
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- Điều kiện áp dụng: Khách hàng hoàn tất ký Hợp Đồng Đặt Cọc và thanh toán đủ đợt 1 

theo quy định. 

2. Chính sách Khách hàng mua sỉ 

2.1. Chiết khấu:  

Thứ tự căn Tỷ lệ (%) 

Căn thứ 2 1% 

Căn thứ 03 – 05 2% 

Từ 06 căn trở lên 3% 

2.2. Điều kiện áp dụng:  

- Trường hợp, Khách hàng đã từng mua sản phẩm Bizhouse Canal District trong vòng 01 

tháng trước đó thì sản phẩm đã mua được hồi tố để để áp dụng chính sách mua sỉ. 

- Đối với các căn phát sinh đặt cọc tại cùng thời điểm, Khách hàng tự chọn số thứ tự căn 

để áp dụng chiết khấu theo quy định trên. 

- Khách hàng mua sỉ được tính gồm: Bản thân Khách hàng hoặc người trong gia đình 

Khách hàng cùng mua Bizhouse (gồm Vợ/chồng, Con ruột, Cha mẹ ruột, chứng minh 

bằng Hộ khẩu/Giấy khai sinh…). Trường hợp, có nhiều hơn 01 cá nhân đứng tên cùng 

mua sản phẩm thì chính sách khách sỉ tính cho người thân cũng chỉ được áp dụng duy 

nhất 01 lần/Căn. 

- Chiết khấu được tính trên bán chưa VAT và được trừ trực tiếp vào Hợp đồng  

- Số lượng: tối đa 65 căn  

(Lưu ý: số lượng 65 căn tại chính sách này là tổng số căn được áp dụng cho tất cả các 

đợt mở giữ chỗ/mở bán Bizhouse Canal District-Đợt 1)  

3. Chính sách Khách hàng thường trú tại Bình Định 

- Chiết khấu: 2%/Căn. 

- Áp dụng cho Khách hàng có Hộ khẩu/KT3/Văn bản xác nhận nơi đăng ký thường trú 

tại Bình Định do cơ quan thẩm quyền cấp trước thời điểm ký Hợp Đồng Đăt Cọc. 

- Khách hàng hoàn tất ký Hợp Đồng Đăt Cọc, thanh toán đủ đợt 1 theo quy định. 

- Chiết khấu được tính trên bán chưa VAT và được trừ trực tiếp vào Hợp đồng. 

4. Chính sách ưu đãi Phí Quản lý 

- Khách hàng được giảm 50% Phí Quản Lý trong 3 năm đầu.  

- Khách hàng hoàn tất ký Hợp Đồng Đăt Cọc, thanh toán đủ đợt 1 theo quy định. 

- Phí Quản Lý ưu đãi theo chính sách này được cấn trừ vào các đợt thanh toán Phí quản 

lý theo quy định. 

5. Chính sách ưu đãi Ví Merry Smart 

- Khách hàng được tặng Ví Merry Smart trí giá 200 triệu đồng/Căn. 

- Khách hàng hoàn tất ký Hợp Đồng Mua Bán và thanh toán đủ đợt 1 theo quy định. 

- Hình thức áp dụng:  
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   Khách hàng sử dụng Ví cho các hàng hóa/dịch vụ được cung cấp bởi Tập Đoàn 

Hưng Thịnh và các công ty thành viên/đơn vị liên kết (nếu có) như: Gym, Spa, 

Khách sạn, Nhà hàng, Golf, Vui chơi giải trí…. 

   Ví Merry Smart không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

6. Chính sách ưu đãi Chương trình phát triển kinh doanh Retail dành cho khách hàng: 

6.1. Chính sách ưu đãi.  

- Chủ đầu tư cam kết doanh thu 5%/năm trong 2 năm đầu tiên được tính từ ngày đưa vào 

vận hành kinh doanh. 

- Mức cam kết doanh thu được tính trên giá bán chưa VAT của căn Bizhouse được ghi 

trên Hợp đồng đặt cọc/Hợp đồng mua bán. 

6.2. Điều kiện áp dụng: 

- Số lượng: Tối đa 100 căn gồm:  

+ 50 căn thuộc trục Quảng Trường hoàn tất ký Hợp đồng sớm nhất. 

+ 20 căn thuộc trục Hồ Cá Koi hoàn tất ký Hợp đồng sớm nhất. 

+ 30 căn thuộc các trục Kênh đào hoàn tất ký Hợp đồng sớm nhất. 

  Khách hàng đăng ký nhận Chương trình ưu đãi khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc. 

  Hoàn tất ký Hợp đồng: Ký Hợp Đồng Đặt Cọc và thanh toán đủ đợt 1 theo quy định 

 Lưu ý: Số lượng 100 căn tại chính sách này là tổng số căn được áp dụng cho tất cả 

các đợt mở giữ chỗ/mở bán Bizhouse Canal District (Đợt 1)  

- Khách hàng được nhận ưu đãi trên khi Khách hàng hoàn thiện nội thất và đưa vào vận 

hành kinh doanh trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận bàn giao nhà.   

6.3. Hình thức áp dụng:   

Thanh toán định kỳ sau mỗi 06 tháng/lần tính từ ngày căn Bizhouse được đưa vào vận 

hành kinh doanh.  

7. Chính sách ưu đãi tài chính cho Khách hàng vay (Chương trình vay)  

7.1. Chính sách hỗ trợ lại suất:  

Thời gian vay 20 năm 

Tỷ lệ vốn vay 

• Gói vay 20/50: lên đến 70% Giá Trị Căn Bizhouse 

(gồm VAT) 

• Gói vay Hưng Thịnh Premium: lên đến 100% Gía Trị 

Căn Bizhouse (gồm VAT) 

Tỷ lệ vốn vay được hưởng 

ưu đãi lãi suất 

• Gói 20/50: tối đa 50% Giá Trị Căn Bizhouse (gồm 

VAT) 

• Gói Hưng Thịnh Premium: tối đa 70% Giá Trị Căn 

Bizhouse (gồm VAT) 

Thời gian hỗ trợ lãi suất 
• Tối đa 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên hoặc đến 

ngày bàn giao nhà tùy điều kiện nào đến trước 
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Lãi suất trong thời gian ưu 

đãi 

• Khách hàng chi trả: 0%/năm. 

• Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, Khách hàng chi trả theo 

lãi suất của Ngân hàng theo quy định hợp đồng giữa 

Ngân hàng với khách hàng 

Ân hạn gốc 
• Trong vòng 18 tháng từ ngày giải ngân đầu tiên hoặc 

đến ngày bàn giao nhà 

Phí trả nợ trước hạn 
• Miễn phí trả nợ trước hạn (không áp dụng đối với 

Khách hàng nhận chuyển nhượng Hợp đồng nếu có)  

Tài sản bảo đảm 
Hợp đồng mua bán và/hoặc Tài sản đảm bảo khác đáp 

ứng đủ điều kiện của Ngân hàng cho vay 

7.2. Điều kiện áp dụng chính sách Hỗ trợ lãi suất: 

- Khách hàng thanh toán theo Lịch thanh toán riêng được áp dụng cho Gói vay 20/50; 

Gói vay Hưng Thịnh Premium. Khoản vay bao gồm VAT 

- Khách hàng phải thanh toán đủ vốn tự có theo quy định. Trường hợp Khách hàng 

không vay đủ tỷ lệ vay thì Khách hàng phải bổ sung bằng vốn tự có nhằm đảm bảo tỷ lệ 

thanh toán đủ theo Lịch thanh toán của Gói vay để được hưởng chính sách ưu đãi.  

- Khách hàng vay tại các Ngân hàng do Chủ Đầu tư chỉ định, đáp ứng điều kiện vay của 

Ngân hàng và được Chủ Đầu Tư đồng ý hỗ trợ lãi suất.  

8. Chiết khấu thanh toán vượt tiến độ: 

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Khách hàng thanh toán sớm so tới tiến độ đã ký 

bằng vốn tự có sẽ được hưởng số tiền chiết khấu tương đương với lãi suất 15%/năm/số 

ngày vượt/số tiền vượt (không bao gồm VAT). 

- Số tiền chiết khấu thanh toán vượt này được cấn trừ vào các đợt/nghĩa vụ thanh toán 

sau của Khách hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X 

Website: https://merrylandquynhon.com.vn/ 

➢ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh 

➢ Tại Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa Incon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Hà Nội 

             CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 
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