THƯ THÔNG BÁO
V.v Hỗ Trợ Nhu Cầu Chuyển Nhượng – Cho Thuê Phục Vụ Cư Dân The Park Residence
Kính gởi: Quý cư dân căn hộ The Park Residence
Đầu tiên, Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Phú Hoàng Anh kính gởi đến Quý cư dân cùng gia đình lời
chúc sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc.
Kính thưa Quý cư dân, trong thời gian gần đây chúng tôi nhận được nhiều khiếu nại từ Khách hàng
về việc các Sàn giao dịch bất động sản giữ hàng, làm giá, ăn chặn tiền chênh lệch, nâng mức phí môi
giới chuyển nhượng các căn hộ tại The Park Residence lên trên mức 1% gây ra thiệt hại nghiêm
trọng cho Quý khách hàng.
Lấy kinh nghiệm từ một số Chủ đầu tư lớn và uy tín trên thị trường; chúng tôi sẽ thực hiện các biện
pháp nhằm minh bạch hoá, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi tối đa cho Khách hàng khi thực hiện các giao
dịch chuyển nhượng, cho thuê kể từ ngày 14/06/2017 cụ thể như sau:
• Đảm bảo mức phí môi giới chuyển nhượng đúng bằng 1% trên giá trị thực tế chuyển nhượng.
• Đảm bảo các dịch vụ gia tăng kèm theo liên quan quá trình chuyển nhượng, cho thuê (nếu có)
phải được thoả thuận, ký kết rõ ràng giữa Khách hàng và công ty cung cấp dịch vụ.
Sau quá trình nghiên cứu, sàng lọc và tuyển chọn cẩn thận; chúng tôi đề cử Công ty TNHH Công
Nghệ Bất Động Sản Rever. Đây là công ty tiên phong tại Việt Nam trong việc sử dụng Công nghệ
thông tin để minh bạch hoá các giao dịch bất động sản, tăng hiệu suất quản lý giao dịch, giảm thời
gian giao dịch bán/cho thuê bất động sản. Rever sẽ hân hạnh hỗ trợ Quý cư dân The Park Residence
trong các giao dịch căn hộ dưới sự giám sát và hỗ trợ của Anpha Holdings.
Rever sẽ cung cấp các công cụ để Quý cư dân trực tiếp theo dõi quá trình giao dịch căn hộ của mình
nhằm minh bạch hoá mọi thông tin. Miễn phí các dịch vụ chụp hình căn hộ chuyên nghiệp và dựng mô
hình 3D thực tế ảo cho căn hộ. Chi tiết sản phẩm và dịch vụ, Quý cư dân có thể xem chi tiết tại
www.chuyennhuong.thepark.vn hoặc www.rever.vn.
Đội ngũ nhân sự Rever đã chính thức có mặt tại dự án để hỗ trợ Quý cư dân. Mọi nhu cầu về chuyển
nhượng, cho thuê hay tư vấn, hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Công nghệ Bất Động Sản Rever
Tầng hầm Block B2 – The Park Residence
Hotline: 0974 3333 95
Email: theparkresidence@rever.vn
Website: www.rever.vn
Trân trọng.

