
MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
TYPICAL UNIT LAYOUT

 (TẦNG / LEVEL 2 - 20)

*   Diện tích đo đường bao ngoài đến đường bao ngoài hoặc đường bao ngoài đến tim tường / Outer wall to outer wall measurement or outer wall to centre wall measurement
** Diện tích đo từ mép trong tường đến mép trong tường / Inner wall to inner wall area measurement

Các bản vẽ không theo tỷ lệ và chỉ mang tính chất minh hoạ. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của bản vẽ. Tuy nhiên, Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vị 
trí của dàn nóng máy lạnh có thể thay đổi. Mặt bằng chỉ thể hiện nội thất của từng căn hộ chứ không thể hiện các lam trang trí trên mặt đứng bên ngoài căn hộ. Để tránh hiểu nhầm, Bên Mua được khuyến cáo khả năng có thêm những lam trang trí trên 
mặt đứng bên ngoài căn hộ.
Plans are not to scale and for reference only. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the Seller will not be held responsible for any changes due to authority requirements. �e position of air-conditioner compressor units is subject to change. 
�e layout only shows the internal layout of the unit and does not show or reflects any architectural elements on the external facade of each unit. For the advoidance of doubt, �e Buyers are advised of the possibility of additional architectural elements on the external 
facade of each unit.

Mã Sản Phẩm được dùng để nhằm tham chiếu tạm thời đến các căn hộ cho riêng mục đích marketing bán hàng. Để tránh nhầm lẫn, Địa Chỉ Căn Hộ sẽ được xác định căn cứ theo văn bản chứng nhận đánh số nhà và gắn biển số nhà của cơ quan Nhà Nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
�e Product Code refers to the apartment for the purpose of marketing only. For the avoidance of doubt, Apartment Address shall be determined in accordance with the State Competent Authority's apartment numbering verification under the Laws.

Chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin khi chuẩn bị các nội dung đi kèm, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào về tính chính xác của các nội dung này. Tất cả các thông tin, thông số kỹ thuật, bản vẽ và hình 
ảnh minh hoạ chứa đựng trong Tài liệu này chỉ phù hợp tại thời điểm in ấn và sẽ không là một phần của đề nghị hoặc hợp đồng. Hợp Đồng Mua Bán sẽ bao gồm toàn bộ các thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Người mua, và sẽ không bị thay đổi bởi bất kỳ bản 
tuyên bố, đại diện và cam kết nào (được hoặc không được đề cập trong Tài liệu này và/hoặc bởi Chủ đầu tư hay Đại lý). �ông số mặt bằng tầng là tương đối và có thể thay đổi theo kết quả khảo sát cuối cùng. Mọi bản quyền đều được bảo lưu.
Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the preparation of the information contained herein, no warranties whatsoever are given or legal representative is provided in respect thereon. All information, specifications, plans and visual representations 
contained in the Materials are current only as at the time of printing and shall not form part of the offer or contract. �e Sale and Purchase Agreement shall form the entire agreement between the developer and the purchaser and shall in no way be modified by any 
statements, representations or promises (whether or not contained in the Materials and/or made by the developer or the agent). �e floor plans are approximate measurements and are subject to final survey. All rights reserved.
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MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
TYPICAL UNIT LAYOUT

 (TẦNG / LEVEL 6 -12, 15 - 18)

*   Diện tích đo đường bao ngoài đến đường bao ngoài hoặc đường bao ngoài đến tim tường / Outer wall to outer wall measurement or outer wall to centre wall measurement
** Diện tích đo từ mép trong tường đến mép trong tường / Inner wall to inner wall area measurement

Các bản vẽ không theo tỷ lệ và chỉ mang tính chất minh hoạ. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của bản vẽ. Tuy nhiên, Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vị 
trí của dàn nóng máy lạnh có thể thay đổi. Mặt bằng chỉ thể hiện nội thất của từng căn hộ chứ không thể hiện các lam trang trí trên mặt đứng bên ngoài căn hộ. Để tránh hiểu nhầm, Bên Mua được khuyến cáo khả năng có thêm những lam trang trí trên 
mặt đứng bên ngoài căn hộ.
Plans are not to scale and for reference only. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the Seller will not be held responsible for any changes due to authority requirements. �e position of air-conditioner compressor units is subject to change. 
�e layout only shows the internal layout of the unit and does not show or reflects any architectural elements on the external facade of each unit. For the advoidance of doubt, �e Buyers are advised of the possibility of additional architectural elements on the external 
facade of each unit.

Mã Sản Phẩm được dùng để nhằm tham chiếu tạm thời đến các căn hộ cho riêng mục đích marketing bán hàng. Để tránh nhầm lẫn, Địa Chỉ Căn Hộ sẽ được xác định căn cứ theo văn bản chứng nhận đánh số nhà và gắn biển số nhà của cơ quan Nhà Nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
�e Product Code refers to the apartment for the purpose of marketing only. For the avoidance of doubt, Apartment Address shall be determined in accordance with the State Competent Authority's apartment numbering verification under the Laws.

Chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin khi chuẩn bị các nội dung đi kèm, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào về tính chính xác của các nội dung này. Tất cả các thông tin, thông số kỹ thuật, bản vẽ và hình 
ảnh minh hoạ chứa đựng trong Tài liệu này chỉ phù hợp tại thời điểm in ấn và sẽ không là một phần của đề nghị hoặc hợp đồng. Hợp Đồng Mua Bán sẽ bao gồm toàn bộ các thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Người mua, và sẽ không bị thay đổi bởi bất kỳ bản 
tuyên bố, đại diện và cam kết nào (được hoặc không được đề cập trong Tài liệu này và/hoặc bởi Chủ đầu tư hay Đại lý). �ông số mặt bằng tầng là tương đối và có thể thay đổi theo kết quả khảo sát cuối cùng. Mọi bản quyền đều được bảo lưu.
Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the preparation of the information contained herein, no warranties whatsoever are given or legal representative is provided in respect thereon. All information, specifications, plans and visual representations 
contained in the Materials are current only as at the time of printing and shall not form part of the offer or contract. �e Sale and Purchase Agreement shall form the entire agreement between the developer and the purchaser and shall in no way be modified by any 
statements, representations or promises (whether or not contained in the Materials and/or made by the developer or the agent). �e floor plans are approximate measurements and are subject to final survey. All rights reserved.
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MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
TYPICAL UNIT LAYOUT

 (TẦNG / LEVEL 6 -12, 15 - 18)

*   Diện tích đo đường bao ngoài đến đường bao ngoài hoặc đường bao ngoài đến tim tường / Outer wall to outer wall measurement or outer wall to centre wall measurement
** Diện tích đo từ mép trong tường đến mép trong tường / Inner wall to inner wall area measurement

Các bản vẽ không theo tỷ lệ và chỉ mang tính chất minh hoạ. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của bản vẽ. Tuy nhiên, Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vị 
trí của dàn nóng máy lạnh có thể thay đổi. Mặt bằng chỉ thể hiện nội thất của từng căn hộ chứ không thể hiện các lam trang trí trên mặt đứng bên ngoài căn hộ. Để tránh hiểu nhầm, Bên Mua được khuyến cáo khả năng có thêm những lam trang trí trên 
mặt đứng bên ngoài căn hộ.
Plans are not to scale and for reference only. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the Seller will not be held responsible for any changes due to authority requirements. �e position of air-conditioner compressor units is subject to change. 
�e layout only shows the internal layout of the unit and does not show or reflects any architectural elements on the external facade of each unit. For the advoidance of doubt, �e Buyers are advised of the possibility of additional architectural elements on the external 
facade of each unit.

Mã Sản Phẩm được dùng để nhằm tham chiếu tạm thời đến các căn hộ cho riêng mục đích marketing bán hàng. Để tránh nhầm lẫn, Địa Chỉ Căn Hộ sẽ được xác định căn cứ theo văn bản chứng nhận đánh số nhà và gắn biển số nhà của cơ quan Nhà Nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
�e Product Code refers to the apartment for the purpose of marketing only. For the avoidance of doubt, Apartment Address shall be determined in accordance with the State Competent Authority's apartment numbering verification under the Laws.

Chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin khi chuẩn bị các nội dung đi kèm, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào về tính chính xác của các nội dung này. Tất cả các thông tin, thông số kỹ thuật, bản vẽ và hình 
ảnh minh hoạ chứa đựng trong Tài liệu này chỉ phù hợp tại thời điểm in ấn và sẽ không là một phần của đề nghị hoặc hợp đồng. Hợp Đồng Mua Bán sẽ bao gồm toàn bộ các thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Người mua, và sẽ không bị thay đổi bởi bất kỳ bản 
tuyên bố, đại diện và cam kết nào (được hoặc không được đề cập trong Tài liệu này và/hoặc bởi Chủ đầu tư hay Đại lý). �ông số mặt bằng tầng là tương đối và có thể thay đổi theo kết quả khảo sát cuối cùng. Mọi bản quyền đều được bảo lưu.
Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the preparation of the information contained herein, no warranties whatsoever are given or legal representative is provided in respect thereon. All information, specifications, plans and visual representations 
contained in the Materials are current only as at the time of printing and shall not form part of the offer or contract. �e Sale and Purchase Agreement shall form the entire agreement between the developer and the purchaser and shall in no way be modified by any 
statements, representations or promises (whether or not contained in the Materials and/or made by the developer or the agent). �e floor plans are approximate measurements and are subject to final survey. All rights reserved.
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MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
TYPICAL UNIT LAYOUT

 (TẦNG / LEVEL 6 -12, 15 - 19)

*   Diện tích đo đường bao ngoài đến đường bao ngoài hoặc đường bao ngoài đến tim tường / Outer wall to outer wall measurement or outer wall to centre wall measurement
** Diện tích đo từ mép trong tường đến mép trong tường / Inner wall to inner wall area measurement

Các bản vẽ không theo tỷ lệ và chỉ mang tính chất minh hoạ. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của bản vẽ. Tuy nhiên, Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vị 
trí của dàn nóng máy lạnh có thể thay đổi. Mặt bằng chỉ thể hiện nội thất của từng căn hộ chứ không thể hiện các lam trang trí trên mặt đứng bên ngoài căn hộ. Để tránh hiểu nhầm, Bên Mua được khuyến cáo khả năng có thêm những lam trang trí trên 
mặt đứng bên ngoài căn hộ.
Plans are not to scale and for reference only. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the Seller will not be held responsible for any changes due to authority requirements. �e position of air-conditioner compressor units is subject to change. 
�e layout only shows the internal layout of the unit and does not show or reflects any architectural elements on the external facade of each unit. For the advoidance of doubt, �e Buyers are advised of the possibility of additional architectural elements on the external 
facade of each unit.

Mã Sản Phẩm được dùng để nhằm tham chiếu tạm thời đến các căn hộ cho riêng mục đích marketing bán hàng. Để tránh nhầm lẫn, Địa Chỉ Căn Hộ sẽ được xác định căn cứ theo văn bản chứng nhận đánh số nhà và gắn biển số nhà của cơ quan Nhà Nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
�e Product Code refers to the apartment for the purpose of marketing only. For the avoidance of doubt, Apartment Address shall be determined in accordance with the State Competent Authority's apartment numbering verification under the Laws.

Chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin khi chuẩn bị các nội dung đi kèm, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào về tính chính xác của các nội dung này. Tất cả các thông tin, thông số kỹ thuật, bản vẽ và hình 
ảnh minh hoạ chứa đựng trong Tài liệu này chỉ phù hợp tại thời điểm in ấn và sẽ không là một phần của đề nghị hoặc hợp đồng. Hợp Đồng Mua Bán sẽ bao gồm toàn bộ các thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Người mua, và sẽ không bị thay đổi bởi bất kỳ bản 
tuyên bố, đại diện và cam kết nào (được hoặc không được đề cập trong Tài liệu này và/hoặc bởi Chủ đầu tư hay Đại lý). �ông số mặt bằng tầng là tương đối và có thể thay đổi theo kết quả khảo sát cuối cùng. Mọi bản quyền đều được bảo lưu.
Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the preparation of the information contained herein, no warranties whatsoever are given or legal representative is provided in respect thereon. All information, specifications, plans and visual representations 
contained in the Materials are current only as at the time of printing and shall not form part of the offer or contract. �e Sale and Purchase Agreement shall form the entire agreement between the developer and the purchaser and shall in no way be modified by any 
statements, representations or promises (whether or not contained in the Materials and/or made by the developer or the agent). �e floor plans are approximate measurements and are subject to final survey. All rights reserved.
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