
Tin tức

Căn hộ masteri Thảo Điền:

  

Chủ đầu tư.
– Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền được thành lập vào ngày 09 tháng 02 năm 2007.
– Dự án khu dân cư căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền đánh dấu sự ra mắt của Công ty CP
Đầu tư Thảo Điền trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đây một dự án có quy mô lớn và có ý
nghĩa rất quan trọng, góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển khu vực Phía Đông Thành Phố nói
riêng và không gian chung cua thành phố Hồ Chí Minh.
– Dự án căn hộ Masteri Thảo Điền có ý nghĩa quan trọng đối với công ty CP Đầu tư Thảo Điền
bởi có sự tham gia của hai đối tác chiến lược là Tập đoàn Vingroup, tập đoàn bất động sản hàng
đầu Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Techcombank, một trong những
thương hiệu mạnh nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
– Với mục tiêu “phát triển bền vững” trong lĩnh vực bất động sản, Công ty CP Đầu tư Thảo Điền
đã lựa chọn hợp tác với những đơn vị uy tín với sự đầu tư toàn diện và cam kết về tiến độ để tạo
nên những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

      

  

Dự án căn hộ Masteri Thảo Điền kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 6.
- Dự án nằm liên kế các khu chung cư cao cấp bậc nhất tại TP. HCM như: Estella, The Vista,
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Imperia, Xi, Hoàng Anh Riverview, Thảo Điền Pearl...
* Tiện ích nội khu: Mega Mall 14ha (bao gồm khu mua sắm, rạp chiếu phim, thủy cung, công
viên nước, sân trượt băng), trường học, trung tâm y tế, gym, spa, hồ bơi, sân tennis….
* Căn hộ Masteri Thảo Điền với nhiều loại DT thiết kế thông minh tất cả các chung cư đều có
sân phơi và view nhìn thoáng.
- Thiết kế nổi bật từ 2 đến 3 PN.
- Thanh toán linh hoạt và nhiều ưu đãi.
- Ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% với lãi xuất chỉ 8,99%/năm cố định 3 năm lãi suất cực thấp.
* DT căn hộ: 48m2 đến 150m2 từ 2 phòng ngủ đến 3PN.
* Giá từ: 28,5 triệu/m2.

  

  

Căn hộ Masteria Thảo Điền quận 2 có điểm gì hấp dẫn?
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Dự án căn hộ Masteri Thảo Điền tọa lạc tại mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, tuyến đường huyết mạch liền
thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nơi sẽ có một trong những tuyến chính
của hệ thống tàu điện ngầm nối quận 2, quận 9 và trung tâm thành phố.
Tổ hợp mua sắm Masteri Thảo Điền Quận 2 được quy hoạch trên một khu đất rộng với tổng
diện tích xây dựng dự kiến 700.000 m2, theo mô hình phức hợp bao gồm trung tâm mua sắm,
cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp và công viên xanh. Phần mặt tiền của tổ hợp sẽ là khu mua
sắm có tổng diện tích 140.000 m2 được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các cửa hàng bán sản
phẩm cao cấp, khu nhà hàng, cụm rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, thể thao, bể bơi, công viên
xanh…

  

  

Tiến độ thanh toán dự án căn hộ Masteri Thảo Điền rất linh hoạt về Hợp đồng hợp tác & Hợp
đồng mua bán:
Cọc 50tr
15% (sau 7 ngày) Ký Hợp đồng Hợp Tác
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10%(sau 90 ngày)Hợp đồng mua bán
10%(sau 90 ngày tiếp)
 12%(sau 90 ngày tiếp)
12%(sau 90 ngày tiếp)
12%(sau 90 ngày tiếp)
12%(sau 90 ngày tiếp)
12%(sau 90 ngày tiếp)
 5% khi nhận sổ hồng.

  

Giá bán 28,5tr/m2. Thanh toán linh hoạt 10% / 3 tháng.
Liên hệ trực tiếp nhà thầu dự án : 0919 46 21 21.
Hiện đã có nhà mẫu nếu quan tâm quý khách có thể đến xem nhà mẫu trước.
Mọi thông tin dự án vui lòng truy cập website để biết thêm chi tiết:

  

http://proviewland.com.vn/masteri-thao-dien/

  

  

Nguyễn Anh Đức - proview-land.vn (Tổng hợp nhiều nguồn khác nhau)
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