
 

Phiếu xác nhận nhu cầu Khách hàng và chính sách / Customer need & Sales Policy Confirmation   

  HAPPY ONE CENTRAL              |Trang/Page 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
Independence – Freedom – Happiness 

---------- 

Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 2021 

Ho Chi Minh City on......./....../2021 
 

PHIẾU XÁC NHẬN 
 NHU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH  
CUSTOMER NEED & SALES POLICY CONFIRMATION 

Số/No.: ………. /2021/PXN-CANHO 

(Áp dụng từ 01/09/2021) 
(Apply from September 01st, 2021)  

 

A. THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ (Sau đây gọi là “Bên A”): 

INVESTOR’S INFORMATION (Hereinafter referred to as “Party A”):  

 

Chủ đầu tư 
: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN  
VẠN XUÂN BÌNH DƯƠNG 

Investor  VAN XUAN BINH DUONG REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION 

Địa chỉ 
: 

50 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh 

Address 50 Ha Huy Giap, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City 

Điện thoại 
: +84 (028) 38 919 061 

Tel. 

Mã số thuế 
: 0315762523 

Tax identification 

Đại diện 
: Ông DIỆP ĐÌNH CHUNG 

Representative 

Chủ tài khoản VND:  
VND account holder: 
 
CONG TY CO PHAN 
DAU TU BAT DONG 
SAN VAN XUAN BINH 
DUONG. 
 

Tài khoản  

: 58811 6868 9999 

tại Ngân hàng: MB Bank – PGD Thảo Điền, Tp. 
HCM 

Account No. 
at MB Bank –Thao Dien Transaction Office, 
HCMC. 

Chủ tài khoản USD: 
USD account holder: 
 
CONG TY CO PHAN 
DAU TU BAT DONG 
SAN VAN XUAN BINH 
DUONG 
 

Tài khoản USD 

: 
0602 6333 0539  
 

tại Ngân hàng: Sacombank – Chi nhánh Thạnh 
Lộc, Tp. HCM 

USD Account No. 
at Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock 
Bank (Sacombank) – Thanh Loc Transaction 
Office, HCMC. 

Swift Code : SGTTVNVX  
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B. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Sau đây gọi là “Khách hàng hoặc Bên B”): 
CUSTOMER’S INFORMATION (Hereinafter referred to as “Customer” or “Party B”) 

Nếu là Khách hàng cá nhân/ For individual customer(s): 
Ông/Bà                  (1) 
Mr./Ms. 

: …………………………………………………………  
Ngày sinh 
Birthday  

: ………………………. 

CMND/CCCD/Passport số 
ID card/Passport/ Identity No. 

: ……………………… 
Ngày cấp: ………………… 
Issued date 

Nơi cấp 
Issued place 

: ………………………. 

Quốc tịch 
Nationality 

: ………………………… 

Địa chỉ thường trú 
Permanent residence 

: ………………………………………………………..……………………. 

Địa chỉ liên hệ 
Contact address 

: ………………………………………………………..……………………. 

Điện thoại 
Cellphone 

: ……………………. ………………………………………… 

Tài khoản 
Bank account No. 

: ………………… 
Tại ngân hàng :…………- Chi nhánh : ……………… 
At ……………………………………………………… 

Và/ And   

Ông/Bà                  (2) 
Mr./Ms. 

: …………………………………………… 
Ngày sinh 
Birthday  

: ………………… 

CMND/CCCD/Passport số 
ID card/Passport/ Identity No. 

: ………………… 
Ngày cấp: ……………. 
Issued date 

Nơi cấp 
Issued place 

: ……………..… 

Quốc tịch 
Nationality 

: ………………… 

Địa chỉ thường trú 
Permanent residence 

: ………………………………………………………..……………………. 

Địa chỉ liên hệ 
Contact address 

: ………………………………………………………..……………………. 

Điện thoại 
Cellphone 

: ………………… Email : ………………………………………………. 

Tài khoản 
Bank account No. 

: ………………… 
Tại ngân hàng :…………- Chi nhánh : ……………… 
At ……………………………………………………… 

Và/ And   

Ông/Bà                  (3) 
Mr./Ms. 

: ……………………………………………. 
Ngày sinh 
Birthday  

: ………………… 

CMND/CCCD/Passport số 
ID card/Passport/ Identity No. 

: ………………… 
Ngày cấp: ……………. 
Issued date 

Nơi cấp 
Issued place 

: ……………..… 

Quốc tịch 
Nationality 

: ………………… 

Địa chỉ thường trú 
Permanent residence 

: ………………………………………………………..……………………. 

Địa chỉ liên hệ 
Contact address 

: ………………………………………………………..……………………. 

Điện thoại 
Cellphone 

: ………………… Email : ………………………………………………. 

Tài khoản 
Bank account No. 

: ………………… 
Tại ngân hàng :…………- Chi nhánh : ……………… 
At ……………………………………………………… 

 

  Nếu là tổ chức, Công ty hoặc Doanh nghiệp / For Organization customer(s): 
Tên Công ty 
Name’s Company 

: ………………………………………………………..……………………. 

Địa chỉ 
Head office : ………………………………………………………..……………………. 

Điện thoại 
Cellphone 

: 
………………… Email : ………………………………………………. 

Mã số thuế 
Tax code : ………………… 

Tài khoản 
Bank account No. 

: 
………………… Tại ngân hàng :…………- Chi nhánh : ……………… 

At ……………………………………………………. 
Đại diện 
Representative 

: 
……………………………………………. Chức vụ / Position :…………………. 
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Bên B mong muốn thực hiện giao dịch dự kiến đối với Sản Phẩm có thể được hình thành trong tương lai với Bên A 
được miêu tả cụ thể trong phần Thông tin Sản Phẩm dưới đây (gọi tắt là “Sản Phẩm”) và tự nguyện nộp một khoản tiền 
đảm bảo (gọi tắt là “Tiền đảm bảo”) cho Bên A nhằm mục đích không hủy ngang việc ký kết “Thỏa thuận đảm bảo 
quyền ưu tiên mua sản phẩm” (gọi tắt là “Thỏa thuận đảm bảo”) giữa các bên với các điều khoản và điều kiện như sau: 
       Party B wishes to make an expected transaction with a Product that may be formed in the future with Party A as 
described specifically in the Product Information below (referred to as “Product”) and voluntarily pay a secured amount 
(hereinafter referred to as “Secured amount”) to Party A for the irrevocable purpose of signing the “The Agreement on 
ensuring purchase priority of product” (hereinafter referred to as the “Guarantee Agreement”) between parties with 
the terms and the conditions are as follows: 

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM  / PRODUCT’S INFORMATION : 

Mã căn(1) 

Code 
Tháp 
Tower 

Tầng 
Floor 

Vị trí 
Location 

Loại  
hình 
Type 

Diện tích  
Sử dụng 

tạm tính (m2) 
Provisional 

use area 

Diện tích  
Xây dựng 

tạm tính (m2) 
Provisional 

construction area 

Mục đích 
sử dụng 

Purpose of 
use 

……….. …… …….. …….. 
Căn hộ 

Apartment ……………… …………………. 
Dùng để ở 

For living 
(1) Mã căn nêu trên là mã số thương mại. Việc cấp số nhà cho Căn hộ sau này khi Căn hộ được xây dựng hoàn thiện và 

đưa vào sử dụng sẽ theo quy định và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.  
The above code is the commercial code. The grant of the house number to the Apartment in the future when the Apartment is 

completed and put into use will comply with the regulations and be decided by the State’s authorities. 
Tổng giá trị Sản Phẩm (tạm tính)  

        chưa bao gồm VAT & Kinh phí bảo trì 
The total Product value (provisional) 

Not including VAT & Maintenance fee 

 
………………………. VND 

 

Bằng chữ 
In words 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. SỐ TIỀN ĐẢM BẢO / SECURED AMOUNT : 

Nội dung 
Content 

Số tiền (VNĐ) 
Amount (VND) 

Số tiền bằng chữ 
Amount in words 

Số tiền đảm bảo 
Secured amount 

50.000.000 Năm mươi triệu đồng./. 
Fifty million vietnamese dong 

Hình thức nộp tiền: 
Form of payment 

 Tiền mặt           Chuyển khoản            Thẻ ngân hàng 
       Cash                          Bank transfer                       Bank card 

III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN / TERMS AND CONDITIONS : 
1. Tại thời điểm ký kết “Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách” này, Bên B đã xem xét kỹ hồ sơ pháp lý 

dự án, cũng như đã hiểu rõ các điều kiện, điều khoản của Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này; 
và cam kết không có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến Dự án cũng như văn bản này. 
At the time of signing this Customer need & Sales Policy Confirmation, Party B was carefully reviewed the project's 
legal records, even so clearly understands the terms & the conditions are in this Confirm; and commits have no any 
complaints, lawsuits or disputes about any matter related to Project or this document. 

2. Bên B nộp Tiền Đảm Bảo bằng hình thức nộp tiền đã chọn ở trên cho Bên A. Nếu việc nộp tiền được thực hiện bằng 
hình thức chuyển khoản ngân hàng, Bên B đồng ý chuyển khoản Tiền Đảm Bảo (Không bao gồm bất kỳ khoản phí 
ngân hàng nào) vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của Bên A như được nêu ở trên ngay tại thời điểm ký Phiếu 
xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này. 
Party B pays secured amount under the  form of payment selected above to Party A. If the payment is made by bank 
transfer, Party B agrees to transfer Secured Amount (Excluding any bank fee) to Party A's designated bank account 
as mentioned above at the time of signing this Customer need & Sales Policy Confirmation. 
Nếu không, Bên B đồng ý, xác nhận và chấp nhận rằng Bên A sẽ có quyền tự do chấp nhận Phiếu xác nhận nhu cầu 
khách hàng và chính sách tương tự đối với Sản Phẩm nêu trên của bất cứ bên thứ ba nào khác mà không cần tham 
khảo hoặc thông báo bằng bất kỳ hình thức nào cho Bên B. 
If not, Party B agrees, confirms and accepts that Party A will have the right to freely accept similar Customer need 
& Sales Policy Confirmation for the above mentioned Product of any other third parties without reference or notice 
in any form to Party B. 

3. Bên B không được phép chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong Phiếu xác nhận nhu cầu khách 
hàng và chính sách này cho bất kỳ người nào khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A. 
Party B is not allowed to assign its rights and obligations in this Customer need & Sales Policy Confirmation  to any 
other person without the prior written consent of Party A. 

4. Bên B không được phép niêm yết/truyền thông/giới thiệu Sản Phẩm nêu trên ở bất kỳ Sàn giao dịch Sản Phẩm/đơn 
vị môi giới Sản Phẩm/đơn vị/cá nhân nào khác tại Việt Nam hoặc nước ngoài mà không có sự chấp thuận trước 
bằng văn bản của Bên A. 
Party B is not allowed to list/communicate/introduce the above Product on any other Product Exchange/Product 
Brokerage Unit/entity/individual in Vietnam or abroad without the prior written consent of Party A. 



 

Phiếu xác nhận nhu cầu Khách hàng và chính sách / Customer need & Sales Policy Confirmation   

  HAPPY ONE CENTRAL              |Trang/Page 4 

 

5. Bên B cam kết sẽ thanh toán đủ Số tiền “Thanh toán đợt 1” quy định tại Thỏa thuận đảm bảo và ký kết Thỏa 
thuận đảm bảo với Bên A trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày hai bên ký Phiếu xác nhận này. Số tiền “Thanh 
toán đợt 1” theo quy định tại Thỏa thuận đảm bảo (đã trừ Tiền đảm bảo) và tương đương 10% giá trị căn hộ 
(đã trừ các chiết khấu, chưa bao gồm thuế VAT và Kinh phí bảo trì).  
Party B commits to pay full the “1st installment amount” specified in the Guarantee Agreement and sign the 
Guarantee Agreement with Party A within 07 (seven) days from the date the two parties sign this Customer need 
& Sales Policy Confirmation. The “1st installment amount” (Secured amount deducted), equal to 10% selling price  
(the discount is already included, VAT and maintenance fee excluded). 

6. Nếu bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ được quy định tại mục 5 ở trên thì: 
a. Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này đương nhiên hết giá trị thực hiện giữa các bên 

và; 
b. Bên B sẽ bị mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán cho Bên A và; 
c. Bên A được toàn quyền sở hữu, định đoạt đối với toàn bộ khoản tiền mà bên B đã thanh toán và; 
d. Bên A được quyền định đoạt đối với căn hộ có thông tin Sản Phẩm nêu tại mục I Phiếu xác nhận nhu cầu 

khách hàng và chính sách này, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết “Phiếu xác nhận nhu cầu khách 
hàng và chính sách”; “Thỏa thuận đảm bảo”; “Thông báo quyền ưu tiên mua Căn hộ”; “Hợp đồng mua bán” 
hoặc bất kỳ văn bản nào đối với bên thứ ba và; 

e. Bên B không được thắc mắc, khiếu nại khiếu kiện bất kỳ vấn đề gì liên quan. 
If Party B fails to perform its payment obligations as prescribed in Clause 5 above then: 
a. This Customer need & Sales Policy Confirmation shall expired automatically between the parties and; 
b. Party B will lose the Secured amount paid to Party A and; 
c. Party A has full ownership and determine amount that Party B has paid and; 
d. Party A has the right to determine the Product as prescribed in Clause I above,including but not limited to 

signing Customer need & Sales Policy Confirmation, Guarantee Agreement, Sale And Purchase Contract 
to any other third party without consulting or informing Party B in any form. 

e. Party B commits have no any complaints, lawsuits or disputes about any matter related. 

 
Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết và được sửa đổi, bổ 
sung khi có sự chấp thuận của cả hai bên. Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này sẽ hết hiệu lực 
nếu: Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thể hiện tại mục 5 ở trên hoặc khi hai bên ký kết Thỏa thuận đảm 
bảo. 
This Customer need & Sales Policy takes effect from the date of signing and will be amending or 
supplementing with the consent of both parties. This Customer need & Sales Policy shall terminate 
automatically if Party B fails to perform its payment obligations with Party A as prescribed in Clause 5 above 
or when Guarantee Agreement is going to sign by both parties. 

Lưu ý quan trọng / Important notes: 

❖ Bên B vui lòng mang theo Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này khi thực hiện các thủ tục 
liên quan đến Sản Phẩm nêu trên. 
Party B please bring this Customer Need & Sales Policy Confirmation when performing the procedures 
related to the above Product. 

❖ Mọi chương trình, chính sách liên quan đến Sản Phẩm nêu tại Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này 
(nếu có) chỉ có giá trị khi được thông báo và thể hiện bằng văn bản cụ thể của Bên A. Các trường hợp ghi tay, ghi bổ 
sung vào văn bản này hoặc thông báo dưới các hình thức khác (lời nói, tin nhắn, email…) đều không xác thực và không 
có giá trị áp dụng. 
All programs and policies related to the Product stated in this Customer Need & Sales Policy Confirmation 
(if any) are valid only when notified and expressed in writing by Party A. In cases of handwritten 
supplement to this document or notice in other forms (oral, message, email ...) are not authentic and not 
applicable. 
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C. CHÍNH SÁCH/POLICY: Nay, tôi xác nhận chọn / I hereby select: 

1. Chính sách dành cho Khách hàng giao dịch giai đoạn 2 từ ngày 01/09/2021 đến ngày 
30/10/2021:  

Policy for customer’s transaction from 01/09/2021 to 30/10/2021 
1.1 - Thanh toán đợt 1 trong vòng 07 ngày tính từ ngày phát sinh giao dịch: Chiết khấu 03% 

Xác nhận: 
 Có 

 Không 

1.2  - Thanh toán đợt 1 sau ngày thứ 07 nhưng không quá 30 ngày tính từ ngày phát sinh giao 
dịch: Chiết khấu 02% 

Xác nhận: 
 Có 

 Không 

2. Chính sách thanh toán đợt 1 trong vòng 3 ngày: Chiết khấu 0.5% 

(thanh toán đợt 1 trong vòng 03 ngày tính từ ngày phát sinh giao dịch) 
Policy for payment 1st istallment within 3 days: Discount 0.5% 

Xác nhận tham gia: 
 Có 

 Không tham gia 

3. Chính sách thanh toán (nhanh) theo tiến độ /  Policy for Accelerated payment : 

Xác nhận: 
Confirms 

 
Thanh toán 10% đợt 1 (phương thức thanh toán chuẩn) 
To pay the 1st installment 10%  (standard payment method)  

 
Thanh toán 20% đợt 1  
To pay the 1st installment 20%   

Chiết khấu/Discount 0.5% 

 
Thanh toán 30% đợt 1  
To pay the 1st installment 30%   

Chiết khấu/Discount 01% 

 
Thanh toán 50% đợt 1. 
To pay the 1st installment 50%   

Chiết khấu/Discount 02% 

 
Thanh toán 70% đợt 1. 
To pay the 1st installment 70%   

Chiết khấu/Discount 05% 

 
Thanh toán 95% đợt 1. 
To pay the 1st installment 95%   

Chiết khấu/Discount 10% 

4. Chính sách dành cho Khách hàng đặc biệt: Chiết khấu 01% 
Discount 01% (Choose only 01 of the 03 policies for special customers below): 

Xác nhận nhóm Khách 
hàng: 

Customer group 
confirms 

 

 
Hộ khẩu tại Tp. HCM hoặc có KT3 tại Tp. HCM trên 01 (một) năm; 
Household registration in HCMC or “Temporary residence” in HCMC 
for more than 01 (one) year; 

 
Hộ khẩu tại Bình Dương hoặc có KT3 tại Bình Dương trên 01 (một) năm; 
Household registration in Binh Dương or “Temporary residence” in 
Binh Duong for more than 01 (one) year; 

 
Người nước ngoài 
Foreigner 

5. Chính sách dành cho khách hàng đã sở hữu Căn hộ: Chiết khấu 0.5% 
Policy for Purchased other products: Discount 0.5% 

Xác nhận nhóm Khách 
hàng: 

Customer group 
confirms 

 

 Khách hàng đã mua/giao dịch dự án Happy One Premier; 
Purchased other products from Happy One Premier Project; 

 
Khách hàng đã mua/giao dịch dự án Happy One Phú Hòa; 
Purchased other products from Happy One Phu Hoa Project; 

 
Khách hàng đã mua dự án khác, cụ thể / Another project, details: 
…………………………………………………. 
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6. Chính sách dành cho khách hàng mua sỉ (cá nhân): 
Policy for wholesale individual customer(s) 

Số lượng giao dịch cá 
nhân: _____ căn. 

Number of individual 
transactions: _____ 

units. 

 
Giao dịch đạt từ 02 - 04 căn hộ. 
Transactions reached from 02 - 04 units 

Chiết khấu/Discount 01% 

 
Giao dịch đạt từ 05 – 09 căn hộ. 
Transactions reached from 05 - 09 units 

Chiết khấu/Discount 03% 

 
Giao dịch từ 10 căn hộ trở lên. 
Transactions from 10 units or more 

Chiết khấu/Discount 04% 

7. Chính sách mua sỉ dành cho khách hàng cùng doanh nghiệp: 
Policy for wholesale individual customer(s) work in the same company 

Số lượng giao dịch: 
_____ căn. 

Number of individual 
transactions: _____ 

units. 

 
Giao dịch đạt từ 05 - 09 căn hộ. 
Transactions reached from 05 - 09 units 

Chiết khấu/Discount 01% 

 
Giao dịch đạt từ 10 – 14 căn hộ. 
Transactions reached from 10 - 14 units 

Chiết khấu/Discount 03% 

 
Giao dịch từ 15 căn hộ trở lên. 
Transactions from 15 units or more 

Chiết khấu/Discount 04% 

Tên doanh nghiệp/Company’s name:………………………………………………………… 

8. Giải pháp tài chính / Financial Solutions: 

Xác nhận/ 
Confirms: 

 

Tham gia chương trình: Chủ đầu tư hỗ trợ “lãi suất vay ngân hàng 0%” kể 
từ khi ký Hợp đồng mua bán tới khi bàn giao căn hộ. 
Participating the “0% bank loan interest rate support program” as of signing 
the sale contract to the handover. 

 

Tham gia chương trình: Chủ đầu tư hỗ trợ “gói cho thuê căn hộ” dành cho Khách 
hàng không vay khi giao dịch căn hộ giai đoạn 2 dự án Happy One Central. 
Participating the "apartment rental package" for customer was not selected 
“0% bank loan interest rate support program” when trading apartments in 2th 
Divergence of Happy One Central. 
Chỉ áp dụng cho Khách hàng F0 (là Khách hàng đầu tiên đứng tên trên Hợp đồng 
mua bán). Khách hàng được Chủ đầu tư thanh toán “gói cho thuê căn hộ” theo 
quy định chính sách ban hành. 

Lưu ý:  
- Khách hàng không tham gia gói hỗ trợ “lãi suất vay ngân hàng 0%” của Chủ đầu tư để được hưởng 

mức hỗ trợ từ “gói cho thuê căn hộ” nhưng sau này lại có nhu cầu vay thì khách hàng sẽ tự chi trả lãi 
theo chính sách ngân hàng. 

- Khách hàng chọn gói hỗ trợ “lãi suất vay ngân hàng 0%” nhưng sau này khách hàng không được cho 
vay tại những ngân hàng Chủ đầu tư liên kết, Khách hàng sẽ hưởng lại mức hỗ trợ từ “gói cho thuê căn 
hộ”  theo quy định. 

- Khách hàng chọn gói hỗ trợ vay ngân hàng thì cần cung cấp hồ sơ chứng minh thu nhập theo quy định 
của ngân hàng. Khoản vay của khách hàng có được chấp nhận hay không tùy thuộc vào quyết định của 
ngân hàng. 

 

D. CAM KẾT KHÁCH HÀNG / COMMITMENTS OF CUSTOMER : 
1. Tôi cam kết những thông tin đã cung cấp như trên là hoàn toàn đúng sự thật và đã tìm hiểu đầy đủ thông 

tin và phương thức thanh toán của Chủ đầu tư tại Dự án Khu phức hợp Thương mại và Căn hộ cao cấp 
Vạn Xuân Bình Dương, tên thương mại là Dự án “Happy One Central”. Những thông tin cung cấp trên 
đây là hoàn toàn tự nguyện và tôi không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp nào về bất cứ 
vấn đề gì liên quan đến phương thức thanh toán và chính sách ưu đãi của Chủ đầu tư. 
I undertake that the information provided above is completely true and have fully understood the 
Investor's information and payment method at the Van Xuan Binh Duong Luxury Apartment and 
Commercial Complex Project, trade name is “Happy One Central” Project. The information 
provided above is completsely voluntary and I do not have any complaints, lawsuits or disputes 
about any matter related to the payment method and preferential policies of the Investor. 

2. Tôi đồng ý với các quy định về chính sách ưu đãi theo phương thức thanh toán của Chủ đầu tư tại 
Dự án Khu phức hợp Thương mại và Căn hộ cao cấp Vạn Xuân Bình Dương, tên thương mại là 
Dự án “Happy One Central”. 
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I agree with the investor's regulations on preferential policies according to the payment method 
of the Investor at Van Xuan Binh Duong Luxury Apartment and Commercial Complex Project, the 
trade name is “Happy One Central” Project. 

 
Phiếu xác nhận nhu cầu khách hàng và chính sách này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp 

lý như nhau, Bên A giữ hai (02) bản gốc; Bên B giữ một (01) bản gốc. 
This customer need & sales policy confirmation made in three (03) originals with equal validity, party 

A keeps two (02) originals; party B keeps one (01) original. 
 

XÁC NHẬN CỦA BÊN B 
CUSTOMER’S CONFIRMATION 

(Ký và ghi rõ họ tên/Signature and full name) 
 
 
 

 
 
 
 
 

XÁC NHẬN CỦA BÊN A 
PARTY A’S CONFIRMATION 

(Ký tên và đóng dấu/Signature and seal) 
 
 
 

 
 

DIỆP ĐÌNH CHUNG 

 


