
Dự án Mega Ruby Khang Điền khu biệt thự mới đầy hấp dẫn tại Quận 9

Thông tin chi tiết về dự án Mega Ruby Khang Điền:
Với vị trí đắc địa, nằm ngay mặt tiền đường Vành đai trong, góc giao với Đường cao tốc TP.
HCM – Long Thành – Dầu Giây, phường Phú Hữu, quận 9, thuộc khu vực đang phát triển mạnh
của thị trường bất động phía Đông TP. HCM, Mega Ruby đang thu hút được rất nhiều sự quan
tâm của khách hàng bởi vị trí vàng. Điều đó được minh chứng qua số lượng giao dịch, sau hơn
2 tháng kề từ thời điểm bắt đầu nhận đặt mua (25/09/2014) đến nay dự án đã có hơn 130 khách
hàng đã là chủ nhân của các căn biệt thự, nhà phố trong dự án Mega Ruby Khang Điền.

      

Tổng quan dự án:
1. Vị trí và quy mô.

  

a. Vị trí
Tọa lạc tại nút giao điểm cao tốc Long Thành Dầu Giây và Vành Đai Trong.
Phường Phú Hữu - Quận 9 - TP. HCM.
b. Quy mô
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Rộng: 49.999 ha
Với tổng số: 165 căn biệt thự, nhà phố liên kế sân vườn.

  

2. Thông tin dự án
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hào Khang
Đơn vị phát triển nhà : Công Ty Phát Triển Nhà Khang Điền
Đơn vị thiết kế : Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Copper - Alpha Group
Tổng diện tích : 4,97 ha
Tổng số căn liền kề : 235 Căn
Tiện ích dự án : Sân tennis, hồ bơi, công viên, khu Compound khép kín
an ninh 24/24, khu trường học, Minimart, Coop.Mart.v.v
⇒ Chủ Đầu Tư cam kết bàn giao sổ hồng cho từng căn trong vòng 6 tháng
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3. Liên kết và tiện íchDự án Mega Ruby tiếp giáp hàng loạt khu dân cư cao cấp: Villa Park, The Garland, Eden; liềnkề các tiện ích công cộng như: bệnh viện, siêu thị Co.opMart, trường học, chợ… Các khu dâncư cao cấp này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tạo nên một quần thể sinh sống vừa sôiđộng vừa thanh bình cho cư dân Mega Ruby tương lai.4. Vay vốn.Hiện tại dự án Mega Ruby - Khang Điền (Mega Residence II) đang được 2 ngân hàng hỗ trợchính dự án là: Eximbank, MBBank. Với thủ tục vay vốn cực kỳ nhanh chóng và lãi suất ưu đãinhất.Mega Ruby: tọa lạc ngay góc giao đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vàĐường vành đai trong, thuộc phường Phú Hữu, Quận 9 (Giáp ranh quận 2), ngay sát khu đôthị mới Thủ Thiêm - nơi được quy hoạch thành trung tâm kinh tế - tài chính – thươngmại – dịch vụ đẳng cấp.Cùng với quận 2, khu vực quận 9 cũng đã được Nhà nước tập trung đầu tư nhiều côngtrình trọng điểm, đã triển khai và đưa vào hoạt động như cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm,hầm Thủ Thiêm, đại lộ Đông Tây, đường Vành Đai Trong (Đường Vành Đai Phía Đông) giúpthời gian di chuyển từ Mega Ruby đến các khu vực lân cận như Quận 1, Quận 7, Vũng Tàuđược rút ngắn.Việc kết nối cầu Phú Mỹ với tuyến đường Vành Đai Trong giúp giao thông giữa Quận 9 và khuđô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 15 phút.=> SỞ HỮU TÀI SẢN GIÁ TRỊ =NHÀ + ĐẤT + SỔ HỒNG VỚI GIÁ BÁN BẰNG GIÁ 1 CĂN HỘTRUNG BÌNHNhà phố Mega Ruby chỉ từ 14.5 triệu/m² diện tích sử dụng *(Đã bao gồm VAT)*, khoảng từ 2.2tỷ/căn.Đã có Sổ Đỏ cho toàn dự án và sổ hồng cho 53 căn đã xây dựng.Đã xây xong 53 căn nhà và hoàn thiện các tiện ích như : Sân tennis, hồ bơi, sân cầu lông, café,minimart, công viên, hồ đào cảnh quan… trước khi bán.Mặt tiền đường Vành đai trong, ngay góc giao với Đường cao tốc TPHCM – Long Thành – DầuGiây, thuộc phường Phú Hữu, Q.9, giáp ranh Quận 2, vào trung tâm Q.1 chỉ 15 phút, đến Khuđô thị Phú Mỹ Hưng chỉ 10phút.Ngân hàng hỗ trợ vay đến 80%, thanh toán 20% nhận ngay : NHÀ + SỔ HỒNG + TIỆN ÍCHHOÀN THIỆN.  
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LỊCH THỨC THANH TOÁN : 06 THÁNG NHẬN NHÀĐặt cọc: 50 triệu/cănĐợt 1: thanh toán 30% ngay khi ký HĐ (7 ngày)Đợt 2: 60 ngày sau khi ký HĐ thanh toán 20%Đợt 3: 120 ngày sau khi ký HĐ thanh toán 20%Đợt 4: 180 ngày sau khi ký HĐ thanh toán 25% và nhận nhàĐợt 5: nhận sổ hồng 5% LỊCH THỨC THANH TOÁN : 08 THÁNG NHẬN NHÀĐặt cọc: 50 triệu/cănĐợt 1: thanh toán 30% ngay khi ký HĐ (7 ngày)Đợt 2: 60 ngày sau khi ký HĐ thanh toán 15%Đợt 3: 120 ngày sau khi ký HĐ thanh toán 15%Đợt 4: 180 ngày sau khi ký HĐ thanh toán 10% Đợt 5: 240 ngày sau khi ký HĐ thanh toán 25% và nhận nhàĐợt 5: nhận sổ hồng 5% PHÁP LÝ MINH BẠCH - NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGVới tôn chỉ pháp lý minh bạch là nền tảng cho sự phát triển vững bền, dự án Mega Ruby doCông ty TNHH Hào Khang (Thành viên Khang Điền) làm chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tụchồ sơ pháp lý liên quan, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi nắm trong tay chủ quyền sở hữungôi nhà của riêng mình.Sổ đỏ toàn dự án do UBND TP.HCM cấp.Sổ hồng cho 53 căn đã xây xong.Xác nhận nộp thuế sử dụng đất của Cục thuế TP.HCM.Quyết định số 1093/QĐ-UBNN, quyết định về duyệt đồ án tỷ lệ 1/500 của khu nhà ở MegaRuby, phường Phú Hữu, quận 9.Quyết định giao đất của UBND TP.HCM.Giấy phép xây dựng số 85/GPXD, do Sở Xây Dựng cấp ngày 10 tháng 07 năm 2014.Quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở do Sở Xây Dựng cấp.Chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ và cấp sổ hồng đúng thời hạn cho Khách Hàng.  
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