
 

 

CÔNG TY C  PHẦN KHÁCH S N 
B N DU THUY N 

MARINA HOTEL JSC 
-------***------- 

Số/No: ... /2018/TB-Laluna 

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Đ c lập – Tự do – H nh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

-------***------- 
Hà Nội, 08/06/2018 

THÔNG BÁO 
(v/v: Ban hành chính sách bán hàng dự án Swisstouches La Luna Resort) 

I. GI I THÍCH TỪ NGỮ 
WORDS EXPLAINATION 

- Năm tài chính: tính từ 01/01- 31/12 hàng năm. 
Fiscal year: from 01/01 to 31/12 every year. 

- H p đ ng mua bán căn h  (HĐMB): là Hợp đồng mua bán căn hộ được ký giữa 

Khách hàng và Chủ đầu tư. 
Apartment Sale Contract: is the apartment sale contract signed between Customers 

and Investor. 

- H p đ ng h p tác (HĐHT): là Hợp đồng trong đó Chủ đầu tư thuê lại căn hộ của 

Khách hàng để kinh doanh trong suốt thời gian hợp tác. 

Cooperation agreement: is the agreement in which the Investor will rent the 

apartments of Customers for business during the cooperation period.  

- Th i gian h p tác: Kể từ ngày ký Hợp đồng hợp tác đến hết 31/10/2064 và được gia 

hạn theo thời hạn cơ quan nhà nước quy định.  

Cooperation period: From the date of signing the cooperation agreement until 31
st
 

October, 2064 and be extended according to the Vietnamese regulations.  

- Giá bán căn h  (GBCH): Là giá bán tính theo Đô la Mỹ (USD). Tại thời điểm ký Hợp 

đồng mua bán căn hộ, Giá bán căn hộ được quy đổi thành Đồng Việt Nam (VNĐ) theo 
tỷ giá công bố bởi Chủ đầu tư tại ngày ký kết. 

Sale price: is the sale price in the United State Dollar (USD). At the time of signing the 

contract, the selling price of the apartment is converted into Vietnamese Dong (VND) 

at the exchange rate announced by the investor at the date of signing. 

- L i nhuận h p tác: Là lợi nhuận chia sẻ giữa Chủ đầu tư và Khách hàng. Khách hàng 
có quyền lựa chọn việc tính lợi nhuận hợp tác theo Đô la Mỹ (USD) hoặc Đồng Việt 

Nam (VNĐ) tại thời điểm ký Hợp đồng hợp tác. 

Profit Cooperation: Is profit shared between the Investor and the Customers. 

Customers have the right to choose the calculation of profit cooperation in US dollar 

(USD) or Vietnam dong (VND) at the time of signing the cooperation contract. 

- Kinh phí b o trì (KPBT): Là chi phí để bảo trì, bảo dưỡng phần sở hữu chung của Dự 

án. 

Maintenance cost: is the cost of maintenance for the public areas of the project. 

- Thu  giá tr  gia tăng (thu  GTGT hoặc VAT): Là khoản thuế 10%, Chủ đầu tư phải 

nộp cho cơ quan nhà nước. 

Value Added tax (VAT): a tax amount of 10%, paid by the investor to the State agency. 



 

 

II. CH NG TRÌNH H P TÁC  
COOPERATION PROGAM 

NO U ĐÃI/ 
ENDOWMENT 

CHI TI T / DETAILS 

1 

Đối tượng áp 

dụng/Applicable 

subjects 

 Khách hàng mua Căn hộ đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn cao cấp. 
Customers purchase fully furnished apartments in accordance 

with high standards. 

2 
Điều kiện tham gia/ 

eligibility criteria 

 KH thanh toán đủ 95% GBCH đã bao gồm thuế VAT, KPBT. 
Customers already paid 95% of apartment sale price, including 

VAT and Maintenance cost. 

3 
Cam kết thu nhập / 

Committed Income 

 Mức Thu nhập cam kết: Chia sẻ lợi nhuận hợp tác theo tỷ l  
80/20 (KH/CĐT) nhưng không thấp hơn 9%/năm/ Giá bán căn 
h  (không bao gồm VAT và KPBT) bằng VNĐ hoặc tương 
đương 6%/năm/Giá bán căn h  (không bao gồm VAT & 
KPBT) bằng USD trong 05 năm đầu kể từ thời điểm Khách hàng 

đáp ứng được các điều kiện tham gia. 
Committed Income: Share of cooperative profit at the rate of 

80/20 (Customers/Investors) but not lower than 9% / year / 

apartment price (excluding VAT and KPBT) in VND or 

equivalent 6% / year / selling price (excluding VAT & KPBT) in 

USD for the first 5 years from the time the customer meets the 

eligibility criteria. 

 Kỳ thanh toán: 6 tháng/lần 
Payment period: 6 months/time 

4 
Bảo lãnh cam kết thu 

nhập / Guaranteed 

income commitment 

 Bảo lãnh Ngân hang 
Bank Guarantee 

5 

Quyền lợi khi tham 
gia chương trình hợp 

tác / Benefits of 

participating in the 

program 

 Tặng 15 đêm nghỉ/ 01 năm dành cho chủ căn hộ tại hệ thống 
Swisstouches. (trao đổi kỳ nghỉ với hệ thống nghỉ dưỡng 

Swisstouches toàn cầu). 
15 nights/year for the apartment owners in the Swisstouches 

Resort system (can be exchanged with the global Swisstouches 

Resort system). 

6 
Cam kết mua lại/ 

Commitment to buy 

back 

 Sau thời gian cam kết thu nhập và không quá 15 năm kể từ ngày 
ký Hợp đồng hợp tác. Chủ  đầu tư cam kết mua lại căn hộ theo 

giá trị tối thiểu bằng 108% GBCH (giá không bao gồm VAT & 
KPBT). 

After the commitment period, and no more than 15 years from 

the signing date of the cooperation contract. Investors commit to 

buy apartments at the minimum value equal to 108% of 

apartment sale price (excluding VAT & KPBT). 



 

 

III. TI N Đ  THANH TOÁN 
PAYMENT PERIOD 

TH I ĐIỂM THANH 
TOÁN 

PAYMENT PERIOD 

GIÁ TR  THANH TOÁN 

PAYMENT AMOUNT 

Đặt cọc / Deposit 100.000.000 VNĐ/ apartment 

Đợt 1 / Phase 1: 

20% GBCH ( đã bao gồm VAT và tiền đặt cọc) và ký Hợp đồng 

mua bán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc 

20% of the apartment sale price (including VAT and deposit) and 

sign sale contract during 10 days from the date of deposit 

Đợt 2 / Phase 2 

20% GBCH (đã bao gồm VAT) trong vòng 45 ngày kể từ ngày 

thanh toán đợt tiền 1. 

20% of the apartment sale price (including VAT) during 45 days 

from the date of phase 1. 

Đợt 3 / Phase 3 

10% GBCH (đã bao gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày 

thanh toán tiền đợt 2. 

10% of the apartment sale price (including VAT) during 60 days 

from the date of phase 2. 

Đợt 4 / Phase 4 

10% GBCH (đã bao gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày 
thanh toán tiền đợt 3. 

10% of the apartment sale price (including VAT) during 60 days 

from the date of phase 3. 

Đợt 5 / Phase 5 

10% GBCH(đã bao gồm VAT) trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh 
toán tiền đợt 4. 

10% of the apartment sale price (including VAT) during 60 days 

from the date of phase 4. 

Đợt 6 / Phase 6 

25% GBCH (đã bao gồm VAT); 2% KPBT khi nhận được thông 
báo bàn giao. 

25% of the apartment sale price (including VAT), 2% of 

maintenance cost after receiving the handover announcement.  

Đợt 7 / Phase 7 

5% GBCH (đã bao gồm VAT) khi nhận Giấy chứng nhận từ cơ quan 
nhà nước 

5% of the apartment sale price (including VAT), after receiving the 

certificate from state agencies. 

 



 

 

IV. CHÍNH SÁCH U ĐÃI TÀI CHÍNH 

FINANCIAL ENDOWMENT POLICY  

STT/NO PH NG ÁN / 
OPTION 

U ĐÃI / ENDOWMENT 

1 Ph ng án 1: 
Thanh toán bằng 
vốn tự có 

Option 1: Payment 

by own capital  

Thanh toán theo ti n đ  c a CĐT: 

Payment of investor’s progress  

 Được chiết khấu 2%GBCH (không bao gồm VAT và 

KPBT) cho Khách hàng không vay Ngân hàng, thanh 
toán theo tiến độ của Chủ đầu tư. 
Get a discount equal to 2% of apartment sale price 

(excluding VAT and KPBT) for customers who do not 

borrow bank and pay according to the progress of the 

investor. 

 KH thanh toán trước hạn bằng vốn tự có: được hưởng 
mức chiết khấu 8%/ năm/tổng tiền thanh toán 

sớm/tổng số ngày thanh toán sớm. 
Customers pay before maturity date with their own 

funds: they are entitled to a discount of 8% / year / total 

early payment / total early payment days. 

Thanh toán nhanh: 

Fast Payment 

 Được chiết khấu 5%GBCH (không bao gồm VAT & 

KPBT) cho KH không vay Ngân hàng, thanh toán đến 
95% GBCH (đã bao gồm thuế GTGT; KPBT). 
Discount 5% of apartment sale price (excluding VAT & 

KPBT) for customer who not borrow bank, pay up to 

95% of apartment sale price (VAT included). 

2 Ph ng án 2: Vay 
vốn Ngân hang 

Option 2: Bank 

loans 

Được hỗ trợ lãi suất khi vay và giải ngân số tiền vay theo quy 
định (tối đa 70% GBCH) 

Get interest rate support when borrowing and disbursing loan 

amount (maximum equal to 70% of apartment sale price) 

 Lãi suất ưu đãi: Được hỗ trợ lãi suất 0%/năm trong 12 
tháng đầu tiên tính từ ngày giải ngân cho khế ước nhận 
nợ đầu tiên. 
Preferential interest rate: Be entitled to 0% interest rate 

support per year for the first 12 months from the date of 

disbursement for the first loan agreement.  

 Ân hạn nợ gốc trong 12 tháng 
Debt restructure for 12 months 

 Phí trả nợ trước hạn: Theo quy định của Ngân hàng cho 
vay. 
Early repayment fee: According to the regulations of the 

bank. 



 

 

V. CH NG TRÌNH TRI ÂN 
HONOR PROGRAM 

- Khách hàng mua căn thứ 2 trở lên được tặng thẻ thành viên Laluna Vip Club. 

Customers who buy 2 apartments or more are entitled to Laluna Vip Club membership 

card. 

- Khách hàng đã mua giới thiệu Khách mua mới: được tặng cặp vé máy bay khứ hồi Hà 
Nội - Nha Trang hoặc bất cứ chặng nội địa nào khác. 
The customers who have bought the apartment, recommended a new buyer: obtaining a 

return air ticket Hanoi - Nha Trang or any other domestic routes. 

 Trân trọng! 

 Sincerely! 


