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PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ 
(Dự án New City Thủ Thiêm - Số 17 Mai Chí Thọ, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh) 

Số: …/PĐC-NEWCITY 
 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: 

- Họ và tên Khách hàng: 

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 

- Giấy CNĐKDN (nếu KH là tổ chức): 

- Ngày cấp:  Nơi cấp: 

- HKTT/Trụ sở chính (nếu KH là tổ chức): 

- Địa chỉ liên hệ: 

- Điện thoại:     Fax: 

- Email:  

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM: 

- Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Thuận Việt (“Công Ty”) 

- Tên sản phẩm: Dự án New City Thủ Thiêm. 

III. THOẢ THUẬN CHUNG: 

1. Bằng Phiếu Đăng Ký Giữ Chỗ này, Khách hàng đồng ý đăng ký nguyện vọng giữ chỗ 
01 (một) Sản Phẩm tại Dự án New City Thủ Thiêm do Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương 
Mại Thuận Việt làm Chủ Đầu Tư với nội dung sau: 

- Được quyền tham gia bốc thăm chọn người được mua Sản Phẩm theo Thể lệ bốc thăm 
do Công Ty công bố tại ngày mở bán là ngày: 12/10/2017.  

- Số Tiền Giữ Chỗ là: 100.000.000 đồng/chỗ (Một trăm triệu đồng một chỗ). 

- Số thứ tự giữ chỗ:…………………………………………………………………...... 

- Mã Sản Phẩm: Nguyện vọng 1:……................  Nguyện vọng 2:……................ 

- Khách hàng phải thanh toán đủ Số Tiền Giữ Chỗ ngay khi ký Phiếu này bằng Tiền mặt, 
Chuyển khoản hoặc Thẻ tín dụng. Khách hàng tự thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh liên 
quan đến việc thanh toán.(Riêng phí cà thẻ khi khách hàng nộp giữ chỗ lần đầu, CĐT sẽ hỗ trợ) 

2. Điều kiện áp dụng cho Đăng Ký Giữ Chỗ: 

- Đăng ký giữ chỗ trước ngày mở bán đầu tiên để tham gia đợt bốc thăm chọn Sản Phẩm 
vào sự kiện mở bán ngày 12/10/2017. 
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- Trường hợp Khách hàng bốc thăm nhưng không trúng Sản Phẩm đăng ký thì Công Ty sẽ 
hoàn trả lại 100% Số Tiền Giữ Chỗ trong thời hạn tối đa 20 ngày sau khi kết thúc bốc thăm. 

- Trường hợp Khách hàng bốc thăm trúng Sản Phẩm đăng ký mà không thực hiện các thủ 
tục tiếp theo để Mua Bán Sản Phẩm trong thời hạn quy định là 7 (bảy) ngày kể từ khi kết thúc 
bốc thăm thì Công Ty sẽ không hoàn trả lại Số Tiền Giữ Chỗ. 

- Trường hợp Khách hàng bốc thăm trúng Sản Phẩm đăng ký mà thực hiện các thủ tục tiếp 
theo để Mua Bán Sản Phẩm trong thời hạn quy định thì Số Tiền Giữ Chỗ sẽ được tự động khấu 
trừ trực tiếp vào đợt thanh toán Tiền cọc đợt 1. 

- Trường hợp Khách hàng đăng ký giữ chỗ mà không tham gia bốc thăm tại sự kiện mở 
bán ngày 12/10/2017 thì Công Ty chỉ hoàn trả lại 50% Số Tiền Giữ Chỗ trong thời hạn tối đa 20 
ngày sau khi kết thúc bốc thăm. 

- Trường hợp Khách hàng không thể đến sự kiện mở bán ngày 12/10/2017 để bốc thăm thì 
có thể ủy quyền cho người khác bốc thăm thay theo quy định. 

- Một Khách hàng có thể đăng ký tối đa 10 Phiếu Đăng Ký Giữ Chỗ cho cùng một mã Sản 
Phẩm. 

- Trong trường hợp Khách hàng đã bốc thăm trúng Sản Phẩm, Khách hàng có quyền đổi 
tên trước 12 giờ trưa ngày 16/10/2017. Sau thời gian này, tên Khách hàng sẽ được cố định trên 
hệ thống và không thể thay đổi. 

- Phiếu Đăng Ký Giữ Chỗ này không có giá trị khi Khách hàng ký Thỏa Thuận Đảm Bảo 
Đăng Ký Mua Sản Phẩm.  

- Phiếu Đăng Ký Giữ Chỗ này chỉ có giá trị khi có kèm theo chứng từ thanh toán hợp lệ, 
đồng thời số tiền đã được ghi có vào tài khoản với thông tin như sau: 

ü Tên Chủ Tài khoản: Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Thuận Việt. 

ü Số Tài Khoản: 111002638228 mở tại Vietinbank Chi nhánh 7 - Phòng Giao Dịch 
Lương Định Của. 

Phiếu Đăng Ký Giữ Chỗ này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau. 
Khách hàng giữ 01 (một) bản, Công Ty giữ 02 (hai) bản. 

 
           Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2017 
 
         Khách hàng Nhân viên giao dịch  Công ty TNHH Xây Dựng - 
    Thương Mại Thuận Việt 


