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Ngày 24 tháng 09 năm 2021 

THÔNG BÁO 

(V/v Chương trình quà tặng "Yêu bếp – Nghiện nhà" 

cho khách hàng đặt mua căn hộ tại Tòa I4 & Tòa I5 dự án Imperia Smart City) 

 

Kính gửi: Quý khách hàng; 

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần HBI xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, 

quan tâm và tin tưởng của Quý khách hàng đến dự án Imperia Smart City của chúng tôi, 

 Bằng văn bản này chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng chương trình 

quà tặng "Yêu bếp – Nghiện nhà" cho khách hàng đặt mua căn hộ tại Tòa I4 & Tòa I5 - Dự 

án Imperia Smart City như sau:  

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/09/2021 đến hết ngày 31/10/2021 hoặc đến khi có thông 

báo khác của chủ đầu tư (tùy thời điểm nào đến trước). 

2. Đối tượng: Khách hàng đặt cọc đủ 50 triệu VNĐ và ký Thỏa Thuận Đặt Cọc (“TTĐC”) 

mua căn hộ tại Dự án Imperia Smart City – Tòa  I4 & Toà I5 trong thời gian áp dụng quy 

định tại Mục 1 nêu trên và ký Hợp đồng mua bán (“HĐMB”) đúng thời hạn theo quy định 

của Chủ đầu tư (“CĐT”). 

3. Quà tặng: Gói quà tặng Thiết bị nhà bếp cao cấp trị giá 50.000.000 đồng. 

4. Điều kiện áp dụng: Quà tặng sẽ được khấu trừ vào Giá trị căn hộ (trước VAT và chưa 

bao gồm Phí bảo trì). 

5. Lưu ý: Thông báo này chỉ áp dụng cho các căn hộ được đặt mua theo chính sách bán 

hàng ban hành theo Quyết định ……/2021/QĐ-HBI ngày ……/09/2021 và không áp 

dụng cho các căn hộ được đặt mua theo các chính sách bán hàng khác của Chủ đầu tư tại 

dự án Imperia Smart City. 

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách! 

 
Nơi nhận:  

- P. Kinh doanh, Kế toán,  

Tài chính, Marketing,  

P. Thủ tục, P. DVKH 

- Lưu VT 
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