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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

                    ------o0o------ 
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Chính sách bán hàng Bizhouse Canal District 

 Dự án MerryLand Quy Nhơn áp dụng kể từ ngày 28/04/2022  

 

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

dụng cho sản phẩm Bizhouse Canal District kể ngày 28/04/2022  với nội dung sau: 

I. Lịch thanh toán 

1. Thanh toán Không vay 

Đợt Tỷ lệ thanh toán Tiến độ/Thời hạn 

Đợt 1 10% giá bán (chưa VAT) Ký Hợp Đồng Cọc “HĐC” 

Đợt 2 10% giá bán (chưa VAT) 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng cọc 

Đợt 3 
10% giá bán và VAT lũy 

kế đến đợt ký HĐMB 

Ký Hợp đồng mua bán “HĐMB” 

(Dự kiến trong vòng 04 tháng  

kể từ ngày Ký HĐC) 

Đợt 4 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 5 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 6 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 7 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 8 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 9 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 10 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 11 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 16 tháng, kể từ ngày ký HĐMB 

Đợt 12 

25% giá bán 

(bao gồm VAT của Đợt 12 

và VAT đợt 13) 

Nhận thông báo bàn giao nhà 

(Dự kiến Quý I/2024) 

Đợt 13 
5% giá bán 

(chưa VAT) 
Nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận 

Tổng cộng 100%  
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2. Thanh toán Không vay (áp dụng cho Khách hàng ký Hợp đồng thuê) 

Đợt Tỷ lệ thanh toán Tiến độ/Thời hạn 

Đợt 1 10% giá bán (chưa VAT) Ký Hợp Đồng Cọc “HĐC” 

Đợt 2 10% giá bán (chưa VAT) 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng cọc 

Đợt 3 
10% giá bán và VAT lũy 

kế đến đợt ký HĐMB 

Ký Hợp đồng Thuê “HĐT” 

(Dự kiến trong vòng 04 tháng  

kể từ ngày Ký HĐC) 

Đợt 4 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 5 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 6 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 7 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 8 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 9 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 10 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 11 5% giá bán (bao gồm VAT) Trong vòng 16 tháng, kể từ ngày ký HĐT 

Đợt 12 
30% giá bán  

(bao gồm VAT) 

Nhận thông báo bàn giao nhà 

(Dự kiến Quý I/2024) 

Tổng cộng 100% 
 

 

3. Lịch toán khách hàng tham gia Vay gói 20/50 

Đợt 
Tỷ lệ thanh toán Tiến độ/Thời hạn 

Khách hàng Ngân hàng  

Đợt 1 10%  Ký Hợp Đồng Cọc (HĐC) 

Đợt 2 10%  30 ngày kể từ ngày ký HĐC 

Đợt 3  50% Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)  

Đợt 4 10% 15% 
Nhận thông báo bàn giao nhà 

(Dự kiến Quý I/2024) 

Đợt 5  5% Nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận 

Tổng 30% 70%   
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II. Ưu đãi dành cho khách hàng 

 
1. Chính sách chiết khấu dành cho Khách hàng không tham gia Chương trình vay 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 
Khách hàng mua sản phẩm Bizhouse và 
không tham gia chương trình hỗ trợ lãi 

suất vay  

 
2% 

Trừ trực tiếp vào giá bán 
chưa VAT 

 
2. Chính sách Khách hàng thân thiết 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 
Khách hàng thân thiết khi mua sản phẩm 
Bizhouse bao gồm:  
- Khách hàng đã mua Bizhouse Canal 

District trước đó hoặc; 
- Khách hàng đã mua sản phẩm các dự 

án khác của Tập đoàn Hưng Thịnh (bao 
gồm dự án môi giới) và có tổng giá trị 
hợp đồng từ 15 tỷ đồng. 

1% 

Khách hàng được tính giao 
dịch của chính bản thân 

Khách hàng và người thân 
trong gia đình của Khách 

hàng (gồm: Vợ/chồng; Con 
ruột; Cha mẹ ruột; 
Anh/Chị/Em ruột). 

 
3. Chính sách Ưu đãi nhân dịp khai trương Văn phòng MerryLand Quy Nhơn. 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 
Giao dịch phát sinh kể từ ngày mở bán 
theo thông báo này và hoàn tất ký Hợp 
đồng không muộn hơn ngày 31/5/2022. 

 
2% 

Trừ trực tiếp vào giá bán 
chưa VAT. 

 
4. Chính sách ưu đãi Phí Quản lý 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 

Khách hàng hoàn tất ký hợp đồng 
và thanh toán đủ đợt 1 theo quy 
định. 

100% Phí quản 
lý trong 02 

năm đầu 

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 Phí Dự Phòng sửa chữa lớn 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 

Khách hàng hoàn tất ký 
hợp đồng và thanh toán 
đủ đợt 1 theo quy định. 
Bắt đầu hỗ trợ sau khi 
Khách hàng nhận bàn 
giao sản phẩm 

Phí Dự Phòng Sửa Chữa 
Lớn Khu Vực Tiện Ích 

Chung tương đương 1% 
giá bán chưa VAT khi 

mua sản phẩm bizhouse. 

Chủ Đầu Tư chủ động triển khai 
chính sách theo cách thức phù 

hợp tùy thuộc vào quyết định của 
Chủ Đầu Tư, thực hiện theo Nội 
Quy Khu Thương Mại đính kèm 

HĐMB/HĐT 
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6. Chính sách ưu đãi Ví Merry Smart 
Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 

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

Ví Merry Smart trí 
giá 200 triệu 

đồng/Căn 

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 

 
7. Chiết khấu thanh toán vượt tiến độ 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 

Khách hàng thanh 
toán sớm vượt tiến độ 

15%/năm/số tiền 
và số ngày vượt 

Trừ trực tiếp vào giá bán chưa VAT hoặc 
được chi trả 01 lần cho Khách hàng khi ký 

Hợp đồng/thanh toán vượt. 

 
8. Ưu đãi chương trình phát triển kinh doanh Retail 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi Ghi chú 

16 căn thuộc trục Quảng 
Trường khu Âu (khu EU1) 
và 19 căn thuộc dãy khu 
IT1 hoàn tất ký Hợp đồng cọc 
và thanh toán đủ đợt 1 sớm 
nhất. 

Khoản cam kết doanh thu: 
5%/năm trong 2 năm đầu (tính 

trên giá bán chưa VAT, sau giảm trừ 
chiết khấu nếu có, bao gồm các loại 

thuế phí theo quy định) 

Xem thêm điều kiện 
áp dụng và các quy 
định liên quan bên 

dưới  

- Điều kiện áp dụng và các quy định liên quan đến Khoản cam kết doanh thu:  

 Khách hàng nhận nhà đúng thời hạn, hoàn thiện nội thất và đưa vào khai trương hoạt 

động kinh doanh căn bizhouse trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày nhận bàn giao 

(Hoàn thiện nội thất: Khách hàng hoàn thiện nội thất theo nhu cầu và mục đích kinh 
doanh của Khách hàng, tuy nhiên phải đảm bảo hoàn thiện các hạng như: trần, tường, 
sàn, cầu thang, hệ thống điện nước, điện nhẹ, chiếu sáng, thoát nước thải, phòng vệ 
sinh và các thiết bị vệ sinh để đưa vào sử dụng trong điều kiện hoạt động bình 
thường). 

 Khoản Cam Kết Doanh Thu thực tế sẽ được xác định căn cứ theo Khoản Cam Kết 

Doanh Thu và thời gian hoạt động kinh doanh thực tế của căn bizhouse trong kỳ thanh 

toán, cụ thể:  

 Trường hợp căn bizhouse không hoạt động kinh doanh liên tục quá 30 (ba mươi) 

ngày thì Khách hàng sẽ không được nhận Khoản Cam Kết Doanh Thu tương ứng với 
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khoảng thời gian căn bizhouse không hoạt động kinh doanh. 

 Nếu tình trạng không hoạt động kinh doanh vượt quá 90 (chín mươi) ngày liên tục thì 

Chủ Đầu tư được quyền không thanh toán Khoản Cam kết Doanh thu của các kỳ thanh 

toán liên quan theo quy định hoặc xem xét chấm dứt trước hạn Chương trình phát 

triển kinh doanh Retail. Để làm rõ, thời gian ngưng hoạt động kinh doanh do sự kiện 

bất khả kháng hoặc theo yêu cầu của Chủ Đầu tư/Ban Quản lý (nếu có) sẽ không được 

tính vào thời gian không hoạt động kinh doanh của căn bizhouse. 

 Khoản Cam Kết Doanh Thu sẽ được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, trong 

vòng 30 (ba mươi) ngày sau ngày cuối cùng của kỳ thanh toán. 

 Trường hợp Khách hàng chuyển giao/chuyển nhượng căn bizhouse cho bên thứ ba và 

được Chủ Đầu tư đồng ý thì bên nhận chuyển giao/chuyển nhượng sẽ được kế thừa và 

tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chương trình phát triển Retail. 

9. Chính sách Hỗ trợ lãi suất vay (Gói vay 20/50). 
Thời gian vay 20 năm 
Tỷ lệ vốn vay Lên đến 70% giá trị căn Bizhouse (Gồm VAT) 

Tỷ lệ vốn vay được hưởng 
ưu đãi lãi suất 

Tối đa 50% 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 theo điều kiện nào đến trước 

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 và 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 trong thời gian hỗ trợ lãi suất 
(không áp dụng đối với Khách hàng nhận chuyển nhượng nếu có) 

Tài sản đảm bảo 
Hợp đồng mua bán và/hoặc Tài sản đảm bảo khác đáp 
ứng đủ điều kiện của Ngân hàng cho vay 

- Điều kiện áp dụng chính sách Hỗ trợ lãi suất 

 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.  

Chủ Đầu tư hỗ trợ lãi suất vay trên số tiền Ngân Hàng giải ngân cho Khách hàng để 

thanh toán cho Chủ Đầu tư nhưng tối đa không quá 50% Giá trị căn bizhouse (đã bao 

gồm thuế giá trị gia tăng) 

 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. 
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 Trường hợp Khách hàng chuyển giao/chuyển nhượng căn bizhouse cho bên thứ ba và 

được Chủ Đầu tư đồng ý, đồng thời bên thứ ba đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương 

trình hỗ trợ lãi suất vay theo quy định thì bên nhận chuyển giao/chuyển nhượng chỉ 

nhận được Khoản Hỗ Trợ Lãi Suất Vay còn lại mà Khách hàng chưa được hưởng.  

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho các sản phẩm nhất định 
được mở bán theo thông báo cụ thể của Chủ Đầu tư. 

Trân trọng. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Phư ờng Láng Thượng, Hà Nội 

             CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

   Đã ký 

 

                           ĐỖ HƯƠNG GIANG 
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