
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

DỰ ÁN FELICITY UÔNG BÍ 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Công Thành (“CĐT”) trân trọng thông 

báo đến Quý Khách hàng Dự án Felicity Uông Bí như sau:  

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

1. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng đăng ký Phiếu xác nhận nhu cầu 

khách hàng (“PXNNCKH”), thanh toán đủ 100.000.000 đ (Một trăm 

triệu đồng) và ký Hợp đồng đặt mua (“HĐĐM”) trong vòng 15 ngày 

kể từ ngày ký PXNNCKH. 

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/02/2021 cho đến khi có thông báo mới 

thay thế. 

3. Áp dụng đối với những sản phẩm có trong Bảng giá đợt 1 ban hành 

ngày 25/02/2021.   

II. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO KHÁCH MUA SỚM 

- Đối tượng áp dụng: Các Khách hàng đăng ký PXNNCKH cho các sản 

phẩm trong Bảng giá đợt 1 ban hành ngày 25/02/2021. 

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/02/2021 đến khi có thông báo mới 

thay thế. 

- Chương trình ưu đãi: Chiết khấu 5% trên tổng giá trị sản phẩm 

đã bao gồm VAT.       

III. CHÍNH SÁCH MUA NHIỀU 

Điều kiện áp dụng Ưu đãi 

 Khách hàng là cá nhân/Công ty 

đăng ký XNNCKH thành công 

từ 03 sản phẩm trở lên 

Chiết khấu 1% trên tổng giá trị sản phẩm 

đã bao gồm VAT trừ vào tổng giá bán tại 

thời điểm Khách hàng ký HĐĐM 

 Khách hàng là cá nhân/Công ty 

đăng ký XNNCKH thành công 

từ 05 sản phẩm trở lên 

Chiết khấu 2% trên tổng giá trị sản phẩm 

đã bao gồm VAT trừ vào tổng giá bán tại 

thời điểm Khách hàng ký HĐĐM 



 

IV. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:        

Đợt Tỷ lệ Thời điểm thanh toán 

0 100.000.000 đ Đăng ký PXNNCKH 

1 30% Giá trị hợp đồng  

(Bao gồm tiền đăng ký 

PXNNCKH) 

Ký HĐĐM trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

Đăng ký PXNNCKH 

2 20% Giá trị hợp đồng Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 

3 15% Giá trị hợp đồng Trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán đợt 2 

4 15% Giá trị hợp đồng Trong vòng  30 ngày sau khi thanh toán đợt 3 

5 15% Giá trị hợp đồng Trong vòng  30 ngày sau khi thanh toán đợt 4 

6 5% Giá trị hợp đồng Trong vòng  30 ngày sau khi thanh toán đợt 5 
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