CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ ĐẤT CÁT TƯỜNG
Trụ sở: Ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
VPGD: 259A Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

STT:…………

PHIẾU ĐĂNG KÝ
BỐC THĂM GÓI VẤT LIỆU XÂY DỰNG
CÁT TƯỜNG PHÚ HƯNG – ĐỢT 3
Căn cứ chương trình khuyến mãi tặng VLXD dành cho khách hàng mua sản phẩm thuộc dự án Cát
Tường Phú Hưng đợt 1, thanh toán đủ tiền.
PHẦN 1: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG- SẢN PHẨM
Họ tên khách hàng: …………………..............................
Địa chỉ: …………………………………………………
Điện thoại liên hệ: ………………………………………
Mã nền dự định xây nhà: PH - ………
Diện tích:………………
Số tầng: ………….
Tổng tiền dự tính đầu tư xây dựng căn nhà: ……………………………
Đơn vị xây dựng:
Thuê đơn vị ngoài :………………………………….
Đội xây dựng trong gia đình.
PHẦN 3: THÔNG TIN THỜI GIAN XÂY DỰNG
Ngày dự định khởi công: ……………………………
Ngày hoàn thành dự kiến: ………………………….


Ngày giao nền sớm dự kiến: 08 tháng từ ngày ký HĐNT



Ngày khởi công dự kiến: ………………………………………….

● Nội dung gói Cát Tường An Cư kèm mặt sau phiếu này. Chỉ các phiếu đăng ký có nội dung phù hợp
quy định mới được tham gia bốc thăm.
Ngày tháng năm 2019
Người nhận sổ (chủ đất)
Phòng CSKH
TM Ban Giám Đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký xác nhận)

Số:……/CSBH-CT.

Long An, ngày 17 tháng 12 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Cát Tường An Cư – Phú Hưng Đợt 3)

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua Bất động sản tại dự án Cát Tường Phú Hưng
Đợt 1.
2. Thời gian áp dụng: Dành cho khách hàng ký hợp đồng thành công đợt 3.
3. Nội dung chi tiết:
3.1 Chương trình dành riêng cho sản phẩm đất nền
 Tặng Gói “Cát Tường An Cư*” dành cho các khách hàng thỏa điều kiện dưới
đây:
Số gói xây
dựng

Mặt đường
N1

Mặt đường
TC1, TC2

10

20

Giá trị gói XD

200 000 000

150 000 000

Điều kiện đăng
ký.

Thời gian bốc
thăm.

Xây nhà 03 tầng
theo quy hoạch.
Giá trị xây dựng
từ 700 triệu
đồng trở lên.
(Bao gồm gói
XD)

Hạn chót đăng ký
thăm vào ngày
29-05-2019. Bốc
thăm trong tháng
06/2019. Công ty
sẽ thông báo thời
gian bốc thăm
dành cho khách
hàng trước 07
ngày. Nếu khách
hàng không lên
được, đại diện sàn
kinh doanh sẽ bốc
thăm và thông
báo kết quả đến
khách hàng

Xây nhà 02 tầng
theo quy hoạch,
giá trị xây dựng
từ 500 triệu
đồng trở lên
(Bao gồm gói
XD)

 Điều kiện áp dụng gói Cát Tường An Cư:
Gồm tổng hợp các điều kiện sau:
+ Thời gian đăng ký bốc thăm là ngay khi khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán đủ tiền.
+ Khách hàng bốc thăm trúng được gói xây dựng trong ngày bốc thăm.
+ Áp dụng trên họ tên mỗi khách hàng xây nhà, không theo số nền. Khách hàng mua
nhiều nền có thể đăng ký số lượng thăm tương đương số nền để có sác xuất cao hơn,
nhưng với mỗi tên khách hàng sẽ được 01 gói xây dựng.
+ Thời gian khởi công bắt buộc: 06 tháng kể từ ngày công ty thông báo bàn giao nền
đất sớm cho khách hàng. Dự kiến bàn giao trong giai đoạn Bên A còn đang triển khai

hạ tầng nhưng đủ điều kiện xây nhà, thời gian là 08 tháng từ ngày khách hàng ký
HĐNT
+ Sau 06 tháng kể từ thời gian bàn giao, nếu khách trúng thưởng không xây nhà thì
công ty sẽ dành quyền ưu tiên cho khách hàng có số thứ tự tiếp theo của đợt bốc
thăn. Thời gian khởi công bắt buộc đối với khách hàng tiếp theo là 02 tháng kể từ
ngày công ty thông báo.
+ Các căn nhà muốn được nhận gói này phần Mặt tiền trước nhà phải theo các mẫu
nhà do Cát Tường tư vấn hoặc duyệt trước mẫu nhà.
+ Giải ngân khi khách hàng xây dựng xong.
TM BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

