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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

DÀNH CHO SHOP TẠI TÒA PZ3 DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY 

----- Tháng 11/2022----- 

 

Thời gian áp dụng:  Từ ngày 09/11/2022 cho đến khi có chính sách mới thay thế. 

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký thuê shop tại tòa PZ3 tại dự án Vinhomes Smart 
City  

 

I. CHƯƠNG TRÌNH “NHÀ ĐẦU TƯ TIÊN PHONG” 
 
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 09/11/2022 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương 
trình 
 
2. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng đăng ký thuê shop tại tòa PZ3 tại dự án Vinhomes 
Smart City và ký thỏa thuận đặt cọc/HĐT. 

3. Chương trình quà tặng:  Tùy theo diện tích, mỗi căn shop khách hàng sẽ được tặng 01 

gói quà “Nhà đầu tư tiên phong”, được giảm trừ vào giá thuê shop (trước thuế GTGT và KPBT), 

cụ thể như sau: 

Diện tích thông thủy 
Giá trị quà tặng 

(VND) 

Dưới 50 m2 20.000.000 

Từ 50 m2 đến 100m2 30.000.000 

Trên 100m2 50.000.000 

(Gói quà tặng chỉ được trừ vào giá thuê với mức giảm trừ theo quy định, không được trả bằng 

hiện vật). 

4. Thời điểm nhận quà tặng: Khách hàng được giảm trừ gói quà tặng vào giá thuê (trước 

thuế GTGT và KPBT) tại thời điểm ký HĐT. 
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II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ 

Tiến độ 
Tiến độ chuẩn 

Ký Thỏa thuận đặt cọc “TTĐC”  50.000.000 VNĐ/ căn 

Lần 1: Ngay khi ký Hợp đồng thuê (“HĐT”): 
Ngày T: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký 
TTĐC  

10% Giá thuê shop (gồm thuế GTGT) 
 

Lần 2: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê shop (gồm thuế GTGT) 
 

Lần 3: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê Shop (gồm thuế GTGT) 

Lần 4: Trong vòng 240 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê Shop (gồm thuế GTGT) 

Lần 5: Trong vòng 330 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê Shop (gồm thuế GTGT) 

Lần 6: Trong vòng 420 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê shop (gồm thuế GTGT) 

Lần 7: Trong vòng 510 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê shop (gồm thuế GTGT) 

Lần 8: Trong vòng 600 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê shop (gồm thuế GTGT) 

Lần 9: Trong vòng 660 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê shop (gồm thuế GTGT) 

Lần 10: Theo thông báo nhận bàn giao shop 
của Bên bán, dự kiến Trong vòng 720 ngày 
kể từ ngày ký HĐT đúng hạn 

10% Giá thuê Shop (gồm thuế GTGT) + 100% 
KPBT 

 

Lưu ý: 

- 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. 

- Tiến độ thanh toán trong các lần thanh toán tiếp theo (lần 2,3,4,5,6,7,8,9) nếu bị chờm tiến độ 
sẽ được gộp tỷ lệ thanh toán vào lần 2 tương ứng với tiến độ: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký 
HĐT đúng hạn. 

- Trong trường hợp Khách hàng nhận bàn giao Shop sớm hơn thời gian bàn giao dự kiến, Khách 
hàng cần phải thanh toán đủ toàn bộ nghĩa vụ thanh toán còn lại (bao gồm cả các đợt chưa đến 
hạn) theo thông báo của Chủ đầu tư. 
 

III. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ SHOP 

Thủ tục  Thời hạn 

Ký Thỏa thuận đặt cọc Tại thời điểm đặt cọc 50.000.000 VNĐ/ căn 

Ký Hợp đồng thuê 
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC và thanh toán 
10% giá thuê shop (gồm thuế GTGT)  

IV. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN 

Khách hàng thanh toán giá bán Shop bằng vốn tự có theo tiến độ ở trên hoặc lựa chọn 
các ưu đãi sau: 

- Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán giá thuê (không bao gồm KPBT) trước hạn (ít 
nhất 7 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) sẽ được hưởng mức lãi suất chiết 
khấu tương đương 10%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho 
khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có 
thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh 
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toán của các lần thanh toán tiếp theo. Khách hàng cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân cho 
khoản lãi này. 

- Chương trình dành cho khách hàng ký HĐT có nhu cầu thanh toán sớm 100% giá thuê 
(không bao gồm KPBT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐT: 
Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán trước hạn 100% Giá thuê Shop (không gồm 
KPBT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê đúng hạn hưởng 
mức lãi suất chiết khấu tương đương 13%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước 
hạn vào giá thuê trước thuế GTGT và KPBT. Số ngày thanh toán trước hạn được tính từ 
ngày thứ 15 kể từ ngày ký HĐT. 

 


