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There are no translations available.

Vinhomes Central Park Tân Cảng
Vinhomes Central Park Tân Cảng đã mở bán C1, C3
 THÔNG TIN VINHOMES CENTRAL PARK LIÊN TỤC ĐƯỢC CHÚNG TÔI CẬP NHẬT:
Để biết thêm thông tin Vinhomes Central Park và nhận vé tham quan nhà mẫu xin quý khách
vui lòng liên hệ:
Phòng Kinh Doanh dự án Vinhomes Central Park 
Hotline: Ms Yan 0919 46 21 21 – Mr Đức 0919 94 21 21
Chính sách ưu đãi Vinhomes Central Park 
Ngoài giá bán được đánh giá là cực kỳ hợp lý cho 1 dự án đẳng cấp bậc nhất Việt Nam còn có
các chính sách ưu đãi cực khủng dành cho khách hàng khi mua căn hộ dự án Vinhomes
Central Park
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINHOMES CENTRAL PARK (TP HCM)

      

PHẦN 1: CHÍNH SÁCH CHUNG
1. Giá bán căn hộ và tiến độ thanh toán của căn hộ Vinhomes Central Park:

  

2. Chính sách ưu đãi của dự án Vinhomes Central Park:
Khách hàng mua căn hộ được nhận gói tri ân của Chủ đầu tư theo 02 hình thức:
(a) Bằng các dịch vụ của Vingroup, hoặc (b) Bằng tiền mặt quy đổi từ giá trị gói dịch vụ. 
3. Chiết khấu giá bán.
Khách hàng thanh toán ngay 98% giá trị hợp đồng mua bán sẽ được hưởng mức chiết khấu
trên giá mua căn hộ trước VAT và KPBT ( tính theo lãi suất chiết khấu dòng tiền 10%/năm) đối
với từng tòa như sau.
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- The Central 1: 7%
- The Central 3: 8.5%
4. Trương trình bốc thăm trúng thưởng chi khách hàng.
Mỗi căn hộ Vinhomes Central Park sẽ có một phiếu để tham gia trương trình bốc thăm trúng
thưởng của tập đoàn Vingroup với các giải thưởng rất có giá trị.

  

Giải thưởng lớn nhất được mong đợi là chiếc du thuyền thể thao trị giá 1 triệu USD, đây có thể
coi là phần thưởng lớn nhất từ trước tới giờ cho 1 dự án bất động sản.

  

  

Chiếc du thuyền thể thao đã về đến Vinhomes Central Park

  

PHẦN 2: CHI TIẾT CÁC GÓI ƯU ĐÃI VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG
1. Chi tiết ưu đãi:
Lưu ý: Toàn bộ số liệu dưới đây đều chưa bao gồm VAT và tính theo diện tích tim tường.
a) Nhận ưu đãi bằng các dịch vụ của Vingroup.
Khách hàng mua căn hộ khi chọn phương án (a) sẽ được nhận các gói dịch vụ của Vingroup
như sau:
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Chính sách ưu đãi Chính sách ưu đãi
b) Nhận ưu đãi bằng tiền mặt.
Khách mua căn hộ khi chọn phương án (b) sẽ được nhận 1,8 triệu đồng trên mỗi m2 căn hộ,
chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ Vinhomes.

  

  

Vinhomes Central Park với tòa nhà cao nhất Việt Nam

  

2. Chi tiết trương trình bốc thăm trúng thưởng. (Thể lệ trương trình công bố sau)
- 01 Du thuyền
- 03 xe Mercedes – Benz S400
- Nhiều giải Vinpearl Golf, Vinpearl Resort & Villas

  

Để biết thêm thông tin Vinhomes Central Park và nhận vé tham quan nhà mẫu quý khách vui
lòng liên hệ:
Phòng Kinh Doanh dự án Vinhomes Central Park 
Hotline: Ms Yan 0919 46 21 21 – Mr Đức 0919 94 21 21
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GIỚI THIỆU TỔNG THỂ VINHOMES CENTRAL PARK
Khu đô thị hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt NamVinhomes Central Park Dự án có tổng vốn
đầu tư 30.000 tỷ đồng do công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát thuộc Tập đoàn Vingroup
làm chủ đầu tư.
Vinhomes Central Park có mặt tiền trải dài theo bờ sông Sài Gòn, với vị trí vô cùng đắc địa
giữa trung tâm Thành Phố, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thủy.
Căn hộ Vinhomes Central Park được tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất tại Tp.Hồ Chí Minh, với
vị trí này quý khách hàng đi lại các vùng, các quận và vào trung tâm Sài Gòn rất gần và thuận
tiện, nơi mà mọi hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí cùng nơi làm việc chỉ cách có 2km.
Thật là thuận tiện cho quý khách, tiết kiệm thời gian và sức khỏe trong vấn đề đi lại, quỹ thời
gian của quý khách như có nhiều hơn, không phải bận tâm tới chuyện kẹt xe, chuyện triều
cường… Căn hộ Vinhomes Central Park được kỳ vọng là điểm nhấn lớn nhất của Sài Gòn, là
niềm tự hào của người dân Tp.Hồ Chí Minh, nơi đây có nhiều cái nhất, sự cam kết và cố gắng
của tập đoàn VinGroup nhanh chóng biến ước mơ thành hiện thực trở thành khu đô thị hiện đại
bậc nhất tại Sài Gòn, gồm tất cả các tiện ích như bến du thuyền, hồ bơi ở tất cả các block, sân
trượt băng cùng hệ thống trường học, bệnh viện đẳng cấp 5 sao.
I. ĐIỂM NHẤN CỦA DỰ ÁN
1.Vị trí
Dự án Vinhomes Central Park tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm TPHCM.
- Là 1 trong 3 khu Cảng còn lại trong trung tâm TP có mặt tiền giáp sông Sài Gòn ( 2 khu cảng
còn lại là Khánh Hội và Ba Son)
- Thuận lợi giao thông bằng cả :
Đường bộ: nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh và Điện Biên Phủ
Đường thủy: Giáp sông Sài Gòn thuận tiện cho việc làm bến du thuyền
Đường sắt: Cạnh tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên trạm dừng số 5.
- Liên kết vùng: rất gần các quận lân cận như Q.1, Q.2, Q. Bình Thạnh….
Chủ đầu tư đã phát triển các lĩnh vực:
a) Du Lịch: Vinpearland Nha Trang, Phú Quốc…
b) Trung tâm thương mại: Vincom Bà Triệu ( Hà Nội), Vincom Đồng Khởi (
TPHCM)..
Phía bắc căn hộ Vinhomes Central Park là cầu Sài Gòn, Thảo Điền Pearl, Hoàng Anh Gia Lai
Riverview và quận Bình Thạnh.
Phía đông là sông Sài Gòn, nhìn sang khu vực quận 2, đảo Kim Cương, cấu Phú Mỹ, nhìn
thẳng về Vista, Cantavil.
Phía nam cũng là sông Sài Gòn ( hướng đông nam), tiếp giáp với Sài Gòn Pearl, view nhìn cầu
Thủ Thiêm, Bến Nhà Rồng.
Phía tây là đường Nguyễn Hữu Cảnh, view nhìn The Manor, Khu du lịch Văn Thánh, Thảo Cẩm
Viên, toà nhà cao nhất Sài Gòn Bitexco.
Vinhomes Central Park - Vinhomes Tân Cảng đang là khu đô thị hot nhất hiện nay với thiết kế
mang đậm tính nghệ thuật vừa hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên đã ban tặng cho Sài
Gòn. Vinhomes Central Park đã được các chuyên gia phân tích thiết kế sao cho các căn hộ
chống chịu nắng nóng tốt, đảm bảo nhiệt độ trong nhà luôn mát mẻ.
Ngoài ra, nằm trong tổ hợp Vinhomes Central Park còn có Trung tâm mua sắm cao cấp Vincom
Center với diện tích 40.000m2 nhằm cung cấp nhiều hạng mục đa dạng gồm khu mua sắm, khu
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vui chơi giải trí, sân trượt băng trong nhà, rạp chiếu phim, khu ẩm thực và siêu thị tiêu dùng...

  

  

Vị trị dự án căn hộ Vinhomes Central Park Tân Cảng

  

II. TIỆN ÍCH
Tiện ích dành riêng cho khu căn hộ:
- Hầm gửi xe thông minh ( thẻ từ + bảng điện tử thể hiện số ô còn trống cho xe vào đậu tránh
mất thời gian)
- Khu biệt lập ( trừ shophouse)
- Sảnh lobby đón khách
- Sảnh tiếp khách sang trọng tiêu chuẩn 5 sao
- Nhà sinh hoạt cộng đồng
- Hồ bơi ngoài trời và cây xanh ở các cụm căn hộ
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- Hệ thống sân tập thể thao ngoài trời ( sân bóng đá mini, sân tennis, sân bóng rổ)
- Phòng tập Gym năng động và hiện đại
- An ninh và hệ thống camera giám sát 24/7
IV.CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, DỊCH VỤ GIA TĂNG
1) Tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Hệ thống Điện dự phòng: dự phòng 100% cho căn hộ và biệt thự bao gồm cả điều hòa
- Hệ thống dự phòng và lọc Nước sinh hoạt: Có bể nước dự phòng và hệ thống lọc nước đủ tiêu
chuẩn uống tại vòi.
2)Dịch vụ Vinhomes:
- Trường liên cấp Vinschool Central Park
- Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park
- Bến du thuyền sang trọng
- Khu vui chơi trẻ em ngoài trời
- Trung tâm thương mại: Sân trượt băng trong nhà, Vinpearland Game, Rạp chiếu phim hiện đại.
- Công viên cây xanh
- Miễn phí dịch vụ quản lý 10 năm ( bảo vệ an ninh, thang máy, rác thải, vệ sinh, diệt côn trùng,
chăm sóc cây xanh)
- Cư dân tại VHCP sẽ được hưởng các gói ưu đãi từ Thẻ Cư Dân như giảm giá khi sử dụng các
tiện ích như khu bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí…
- Trung tâm dịch vụ khách hàng sẵn sàng phục vụ 24/7
- Dịch vụ gia đình theo tiêu chuẩn 5 sao: dọn nhà, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh tinh, giặt là.
- Dịch vụ trồng/ chăm sóc cây, làm cỏ, chăm sóc sân vườn.
- Dịch vụ sửa chữa, bảo trì
- Dịch vụ ẩm thực phục vụ tại nhà
- Dịch vụ văn phòng: photocopy, in ấn, đặt vé máy bay, chuyển phát nhanh, đặt hoa…
- Hỗ trợ cư dân cho thuê bất động sản và quản lý khách thuê thay cho chủ nhà
VI.TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Ngày khởi công: 26/07/2014 
Dự kiến hoàn thành:
Biệt thự, Bệnh viện Vinmec: 2015
Khu căn hộ, trường học Vinschool: 2016
Toàn khu: 2017
Diện tích Biệt Thự Vinhomes Central Park: Từ 160m2 - 500m2
Diện tích căn hộ Vinhomes Central Park 48- 53m2 - 80m2 - 83m2- 120m2 - 147m2 – 153m2.
10.000 căn hộ và officetel (từ 1 – 4 phòng ngủ) /căn hộ duplex/ penthouse 
Tập đoàn Vingroup được biết đến là chủ đầu tư lớn nhất hiện nay tại Việt Nam với các dự án nổi
tiếng như Royal City,Time City …
Để biết thêm thông tin Vinhomes Central Park chi tiết quý khách vui lòng liên hệ
Phòng Kinh Doanh dự án Vinhomes Central Park 
Hotline: Ms Yan 0919 46 21 21 – Mr Đức 0919 94 21 21

  

Nhà mẫu của Vinhomes Central Park:
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