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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN

HẠ TẦNG KHU VỰC

CẢNH QUAN KIẾN TRÚC

CHÚ THÍCH VẬT LIỆU HOÀN THIỆN NỘI KHU

PHÁP LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN – CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

TIẾN ĐỘ BÀN GIAO NHÀ Ở

NỘI DUNG 



CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Khang Điền

QUY MÔ

8,1 ha

The Green  

The Garden

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG

Khoảng 30%

DIỆN TÍCH CẢNH QUAN

Khoảng 1.6ha

PHÁP LÝ

Sổ hồng, sở hữu lâu dài

BÀN GIAO
Hoàn thiện mặt ngoài, giao thô

bên trong

ĐƠN VỊ  THI  CÔNG XÂY DỰNG
Ricons

Q U Ả N  L Ý  V Ậ N  H À N H

Savills

T H I Ế T  K Ế  C Ả N H  Q U A N

Ong&Ong

TỔNG QUAN DỰ ÁN

DIỆN TÍCH CÔNG VIÊN CHÍNH SYMPHONY 

PARK

Khoảng 7000m2

DIỆN TÍCH HỒ CẢNH QUAN OCEANIA

Khoảng 600m2

SL SẢN PHẨM

293 nhà phố vườn và 3 căn biệt thự, 3-4 

tầng

D I Ệ N  T Í C H  N H À  L I Ê N  K Ế

5m x15m/17m/19m/20m  

6m x 15m/17m/18m/20m





s y m p h o n y p a r k





Entrance gate



Relax Bar



Moana Lake



Outdoor Gym



v e r o s a c e n t e r





SÂN BAY LONG THÀNH ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 & 3 TUYẾN METRO SỐ 1

SÂN GOLF ĐẠI PHƯỚC, LONG THÀNH, 

THỦ ĐỨC
CẦU THỦ THIÊM 2 & 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC FULBRIGHT BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 2

HẠ TẦNG KHU VỰC

CẦU CÁT LÁI



LIÊN

KẾT

VÙNG
x



C Ả N H  Q U A N

KIẾN TRÚC

C Ả M  H Ứ N G  T H I Ế T  K Ế

Lấy cảm hứng từ phong cách tân cổ điển, 

Verosa Park kiến tạo nên một quần thể nhà 

phố và biệt thự biệt lập, đẳng cấp. Nơi dành 

cho những chủ nhân đang tìm kiếm cho mình 

một không gian sống sâu lắng nhưng không quá 

tách biệt với nhịp sống hiện đại. Một ngôi 

nhà không chỉ để ở mà còn lưu giữ những giá 

trị nghệ thuật, sự ảnh hưởng và hình ảnh cho 

thế hệ sau.

























C H Ú  T H Í C H  V Ậ T  L I Ệ U  H O À N  T H I Ệ N  N Ộ I  K H U   

KIẾN TRÚC – CẢNH QUAN – HẠ TẦNG 



ĐƯỜNG VÀ GIAO LỘ

Đường thảm nhựa theo

tiêu chuẩn, kết hợp lát

đá Granite Cubic tự 

nhiên tại các giao lộ

chính mang lại cảm giác

hoài cổ & bền vững theo

thời gian



CỔNG CHÍNH

Cổng chính ốp đá Marble 

Travertine & Emperador  



VỈA HÈ

Toàn bộ vỉa hè đi bộ 

lát đá granite tự nhiên

khò nhám chống trượt

kết hợp mảng cỏ xanh -

thảm hoa & cây cổ thụ



HOÀN THIỆN NHÀ

Toàn bộ tầng 1 & nền

hiên, ngạch cửa ốp đá

Travertine hoặc Marble 

tự nhiên



HOÀN THIỆN NHÀ

Garage lát đá

granite khò

nhám/ ngạch

cổng viền

Marble black 

ray



Đối với căn góc, một

phần mảng tường tầng

2 được ốp đá

Travertine hoặc

Marble tự nhiên,

phần còn lại được sơn

nước & sơn gai nhãn

hiệu sơn Kelly-Moore

cao cấp, bền màu theo

thời gian



Toàn bộ các tầng

trên (không tính căn 

góc) sơn nước & sơn

gai nhãn hiệu sơn

Kelly-Moore cao cấp, 

bền màu theo thời

gian.



Cổng rào & lan can
thép hộp dày kết hợp
thép đặc sơn tĩnh
điện / mái che nhà xe
khung thép lợp tấm
poly đặc
an toàn & thẩm mỹ.





SYMPHONY
P A R K

Hồ cạn Oceania 

thiết kế theo 

Bio design 

pools với vật 

liệu cát nhân 

tạo thân thiện 

môi trường & an 

toàn

cho trẻ em.



1. Gym outdoor

2. Chuồng chim bổ

câu

3. Pool bar

4. Barbecue ngoài

trời

5. Nhà vệ sinh

thiết bi Toto



Hồ cạn Oceania lần đầu tiên có mặt tại

TP.HCM được thiết kế và thi công bởi

Dragon King.

Hồ được thi công hoàn toàn không có kết

cấu truyền thống, được tạo nên bởi các

lớp cấu tạo gồm vải địa kỹ thuật, cát đá

đầm chặt, lớp HDPE, FRP và bê tông cát

polymer



Entrance gate

Khu chăm chim bồ câu



Thiết bị sân chơi trẻ em được phát triển và

thi công bởi Hasake – một nhà cung cấp nổi

tiếng cho lĩnh vực thiết bị sân chơi trẻ em, 

chuyên hợp tác với các đối tác lớn trong khu

vực Châu Á. 





Các lối đi bộ trong công viên được thi

công bởi công nghệ bê tông áp khuôn. Một

biện pháp được áp dụng phổ biến cho các

công viên nổi tiếng trong và ngoài nước

(Vd: Disney Land, Vinpear Land, Asia 

Park, Bana Hill…)



VEROSA
C E N T E R

Hồ bơi có

hệ thống

Jaccuzi

Phòng GYMSân cầu

lông,

Bóng rỗ

Khu vận động thể

chất cho trẻ em



Thiết bị gym được chọn lựa kỹ lưỡng theo

tiêu chuẩn tập luyện chuyên nghiệp

thương hiệu Hera (Hàn Quốc) và Vertex.



Cột trụ nhà điều hành ốp đá

Marble Travertine tư nhiên.

Trần nhà sử dung chất liệu gỗ

“Composite Wood “



CÁC ĐỐI TÁC CÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN



PHÁP LÝ MINH BẠCH 

1.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu

2.Văn bản huy động vốn



Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu



Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn khu



NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ

MASTERI THẢO ĐIỀN MASTERI AN PHÚ GATEWAY THẢO ĐIỀN

THE NASSIM THẢO 

ĐIỀN

RICHLANE 

RESIDENCES
VISTA VERDE

THE VISTA RIVIERA POINT SAIGON PEARL

RIVIERA COVE
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CÁC DỊCH VỤ 

TIỆN ÍCH CỦA 

VEROSA PARK
Nhân viên cứu hộ trực

Hồ bơi từ 06:00 – 21:00

Chuyên viên thể hình 

chuyên nghiệp

Nhân viên vệ sinh sẽ 

thu gom rác tại từng 

hộ gia đình

Dịch vụ chăm sóc cây 

cảnh trong khuôn viên 

từng hộ (có thu phí) 

Dịch vụ giặt ủi (có thu 

phí) uy tín 

Tổ chức hoạt đồng cộng 

đồng vào các dịp lễ

Tổ chức cho Trẻ em/Học sinh

giao lưu với Giáo viên nước

ngoài vào Thứ 7, Chủ nhật mỗi

tuần nhằm tạo cơ hội trao dồi

vốn từ, kiến thức tiếng Anh,

rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, sử

dụng nó một cách tự nhiên vào

các tình huống thật.



Tổ chức các hoạt động cộng đồng vào các 

dịp Lễ như Trung thu, Ngày Quốc tế 

thiếu nhi, Trang trí mừng Giáng 

Sinh,…

Tổ chức các sự kiện theo định kỳ như 

chiếu phim hoạt hình/thiếu nhi cùng 

Popcorn cho trẻ em, dạy bơi lội cho bé 

vào mùa hè, lớp kỹ năng và các hoạt 

động ngoại khóa bổ ích cho các bé vào 

cuối tuần…

Đặt các máy bán nước giải khát tự 

động ở khu vực công viên

TỔ CHỨC CÁC HOẠT 

ĐỘNG CỘNG ĐỒNG



- TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN

- CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

- CHÍNH SÁCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SỈ VÀ 

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT



LỊCH THANH TOÁN CHUẨN

ĐỢT THỜI ĐIỂM THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN

(trên Giá bán nhà ở sau thuế)

Đặt cọc Ký Thỏa thuận đặt cọc “TTĐC” 200 triệu đồng

1
Ký Hợp đồng mua bán “HĐMB”

(Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)

20%

(bao gồm tiền cọc)

2 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10%

3 Trong vòng 75 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10%

4 Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10%

5 Trong vòng 165 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10%

6 Trong vòng 210 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10%

7
Trong vòng 255 ngày kể từ ngày ký HĐMB 

và có Thông báo bàn giao Nhà Ở
10%

8 Trong vòng 300 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10%

9
Trong vòng 365 ngày kể từ ngày ký HĐMB

(Khách hàng nhận bàn giao Nhà Ở thực tế)

5% + Phí dự phòng

+ Phí quản lý

10 Có thông báo nhận GCNQSHNƠ 5%

**Điều kiện bàn giao nhà: Khách hàng thanh toán đủ 95% Giá bán Nhà Ở (sau thuế), đồng thời thanh toán Phí dự phòng tương đương 1,5% Giá

bán Nhà Ở (trước thuế) và 01 Năm Phí quản lý.



HỔ TRỢ TÀI CHÍNH

Khách hàng có thể chọn 01 (một) trong 03 (ba) Chương trình hỗ trợ

tài chính như bên dưới:

Chương trình 1: “Khách hàng thanh toán vượt tiến độ quy định”

Áp dụng chiết khấu 18%/năm đối với số tiền Khách hàng thanh toán vượt tiến độ so 

với tiến độ thanh toán chuẩn, tính trên số ngày thanh toán trước hạn.

Tỷ lệ thanh toán vượt tiến độ tối đa áp dụng theo quy định của CĐT tại từng thời

điểm:

- Trước khi phát hành Thông báo Bàn giao Nhà Ở: CĐT chỉ thu vượt tiến độ khi

lũy kế thanh toán không quá 70% Giá bán Nhà Ở.

(Khách hàng thanh toán trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB sẽ được đảm bảo nhận đủ chiết khấu theo
quy định) 
- Khi có Thông báo Bàn giao Nhà Ở: CĐT chỉ thu vượt tiến độ khi lũy kế thanh

toán không quá 95% Giá bán Nhà Ở.



HỔ TRỢ TÀI CHÍNH

ĐỢT
TỶ LỆ THANH TOÁN

(trên Giá bán Nhà Ở sau thuế)
THỜI ĐIỂM THANH TOÁN

Đặt cọc 200 triệu đồng Khi ký Thỏa Thuận Đặt Cọc

1
30%

(bao gồm tiền cọc)

Khi ký Hợp đồng mua bán Nhà Ở

(Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)

Đồng thời, khách hàng ký hợp đồng tín dụng với ngân

bán Nhà Ở với lãi suất ưu đãi 0% và ân hạn trả nợ gốc

(kểtừthời điểm giải ngân đầu tiên)

2 40%
Ngân hàng thay mặt Khách hàng giải ngân thanh toán cho

vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB)

3 25%

Khi có Thông báo bàn giao Nhà Ở

Ngân hàng thay mặt Khách hàng giải ngân thanh toán cho

khoảng Thời gian bàn giao Nhà Ở được quy định tại

Nhà Ở)

4 Phí dự phòng + Phí quản lý Khi có Thông báo bàn giao Nhà Ở

5 5% Khi có thông báo nhận GCNQSHNO

Chương trình 2:“Gói vay ưu đãi KHÔNG lãi suất, KHÔNG thanh toán nợ gốc trong

12 tháng”

Ghi chú: Số tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 65% Giá bán nhà ở (sau thuế).**Điều kiện bàn giao nhà: Khách hàng thanh toán đủ 95% Giá bán Nhà Ở (sau thuế), đồng thời thanh toán Phí dự phòng tương đương 1,5% Giá

bán Nhà Ở (trước thuế) và 01 Năm Phí quản lý.



HỔ TRỢ TÀI CHÍNH

ĐỢT
TỶ LỆ THANH TOÁN

(trên Giá bán Nhà Ở sau
THỜI ĐIỂM THANH TOÁN

Đặt cọc 200 triệu đồng Khi ký Thỏa Thuận Đặt cọc (“TTĐC”)

1
30%

(bao gồm tiền cọc)

Khi ký Hợp đồng mua bán (“HĐMB”)

(Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)

Đồng thời, khách hàng ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng

nhà ở với lãi suất ưu đãi 0% trong 24 tháng (kể từ thời

Thời gian vay tối đa 60 tháng, gốc trả đều hàng tháng.

2 15% Khách hàng thanh toán đủ trong vòng 2 ngày làm việc kể từ

3 25%
Ngân hàng thay mặt Khách hàng giải ngân thanh toán cho CĐT

ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB)

4 25%

Khi có Thông báo bàn giao nhà

Ngân hàng thay mặt Khách hàng giải ngân thanh toán cho CĐT

Thời gian bàn giao được quy định tại Thông báo bàn giao

5 Phí dự phòng + Phí quản lý Khi có Thông báp bàn giao Nhà Ở

6 5% Khi có Thông báo nhận GCNQSHNO

Chương trình 3:“Gói vay ưu đãi KHÔNG lãi suất trong 24 tháng” (Chi tiết theo

bảng bên dưới)

Ghi chú:

Số tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 50% Giá bán nhà ở;

Không áp dụng đồng thời với Chính sách Quà tặng bán hàng (Sẽ thông báo chính thức sau)
**Điều kiện bàn giao nhà: Khách hàng thanh toán đủ 95% Giá bán Nhà Ở (sau thuế), đồng thời thanh toán Phí dự phòng tương đương 1,5% Giá

bán Nhà Ở (trước thuế) và 01 Năm Phí quản lý.



Quy định của Chương trình 2 & 3:

- Chương trình chỉ áp dụng với các Khách hàng đáp ứng các điều kiện

cho vay của Ngân hàng tài trợ. Khách hàng có trách nhiệm liên hệ và

làm việc với Ngân hàng trước khi chọn các Chương trình hỗ trợ tài

chính.

- Chỉ áp dụng đối với các Ngân hàng có liên kết hỗ trợ lãi suất với

CĐT.

- Trong trường hợp trả nợ trước hạn, khách hàng sẽ chịu phí phạt theo

biểu phí quy định của ngân hàng tại từng thời điểm.

- Chương trình hỗ trợ lãi suất sẽ không có hiệu lực khi Khách hàng và

Ngân hàng không đảm bảo thời gian thanh toán theo như quy định

trên.



CHÍNH SÁCH MUA SỈ VÀ CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Chính sách 1: “Dành cho Khách hàng mua sỉ”

MUA
MỨC CHIẾT KHẤU

(Áp dụng trên giá bán Nhà ở trước thuế của từng

Từ 02 - 04 căn 1,0%

Từ 05 căn 1,5%

Chính sách 2: “Dành cho Khách hàng thân thiết”

Chiết khấu 1,0% (trên Giá bán Nhà Ở trước thuế) dành cho Khách hàng thân thiết khi ký HĐMB trực tiếp

với CĐT để mua mới Nhà Ở tại dự án VEROSA PARK.

Khách hàng thân thiết được hiểu là Khách hàng đã ký HĐMB hoặc Văn bản chuyển nhượng HĐMB để mua hoặc

đã nhận GCNQSHNHO (Khách hàng hiện đang sơ ̉hữu tài sản) một trong các sản phẩm của dự án Hoja Villa, 

Mega Residence, Mega Ruby, Mega Village, Melosa Garden, Merita, Rosita Garden, Lucasta, Venica, 

Jamila, Safira, Lovera Vista hoặc Khách hàng chứng minh nhân thân là người có liên quan đến khách hàng

thân thiết (được hiểu là quan hệ vợ chồng; cha mẹ; con cái; anh chị em ruột và chứng minh bằng Giấy

chứng nhận đăng ký kết hôn/Giấy khai sinh/Hộ khẩu/ Giấy tơ ̀chứng minh mối quan hê ̣nhân thân).

*** Lưu ý: Không áp dụng đồng thời với chính sách ưu đãi: “Dành cho khách hàng mua sỉ



Tiến độ Bàn Giao nhà Ở 

Giai đoạn 1 – 01/03/2020

Giai đoạn 2 – 01/04/2020

Giai đoạn 3 – 15/05/2020



CHÂN THÀNH CÁM ƠN


