
thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN PI HOME
      169 Bạch Đằng, phường 2, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PI HOME
Số: 14 /2020/TB-KD-PH

(V/v: Chính sách dành cho khách hàng bảo lưu đặt chỗ)

Nơi gởi:    
- Như trên;
- Lưu VP

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THU THẢO

Kính gửi: Các Đơn vị liên kết và Quý Khách hàng

Nhằm tạo sự thuận lợi cho các khách hàng chưa chọn được sản phẩm trong tháng 3/2020, 
Công ty Cổ phần Pi Home gửi đến các Đơn vị liên kết và Quý Khách hàng "Chính sách 
dành cho Khách hàng bảo lưu đặt chỗ" trong kỳ ráp căn/mở bán tiếp theo, chi tiết ưu đãi 
như sau:

1/ Khách hàng được nhận ưu đãi chiết khấu 30,000,000 VND (ba mươi triệu đồng)/sản 
phẩm khi thực hiện ráp căn thành công trong kỳ ráp căn/mở bán tiếp theo.

2/ Khách hàng được nhận 01 voucher trị giá 20,000,000 VND (hai mươi triệu đồng)/ khách 
hàng bảo lưu trong trường không thực hiện ráp căn thành công. Voucher có thể áp dụng với 
các chương trình khuyến mãi khác (nếu có). Voucher có thể sử dụng hoặc trao tặng.

3/ Với những giữ chỗ được khách hàng đăng ký bảo lưu được áp dụng mức lãi suất là 
7%/năm. Thời gian áp dụng trả lãi suất từ ngày 13/4/2020 cho đến khi khách hàng đồng ý 
ký thực hiện giao dịch mới.

4/ Các ưu đãi này đồng thời được áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác (nếu có) 
tại thời điểm ráp căn/mở bán tiếp theo. 

5/ Thời gian ráp căn/mở bán tiếp theo dự kiến từ ngày 15/05/2020.

Trân trọng.

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020 cho đến khi có thông báo khác thay thế. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0886.37.47.37

Hotline Kinh doanh     
O886.37.47.37


