
Whils t  ever y  care  has  been taken to  ensure  accuracy  in  the  preparat ion  o f  the  in format ion conta ined here in ,  no  warrant ies  whatsoever  are  g iven or  legal  represen ta t ions  prov ided in  respec t  thereon.  Visua l  represen ta t ions  inc luding ske tches  or  photographs  are  for  i l lus t ra t ive  purposes  on ly  and not  to  be  
taken as  represen ta t ions  o f  fac t  or  law.  In teres ted par t ies  shou ld  re ly  on the  formal  sa le  documents .  The  in format ion or  fea tures  re la t ing to  the  un i t s  are  subjec t  to  change as  may be approved or  requi red by  the  re levant  au thor i t ies .  Các bản vẽ  không theo tỷ  lệ .  Chúng tô i  rấ t  cẩn t rọng t rong v iệc  đảm bảo 
t ính  ch ính xác  của các  bản vẽ,  tuy  nh iên  chủ đầu tư  sẽ  không ch ịu  t rách nhiệm về  bất  cứ thay đổi  nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có  thẩm quyền.
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