giá cả bán và chính sách thanh toán dự án Safira Khang Điền
Safira Khang Điền đang là 1 trong số Những chọn hàng đầu của khách hàng tại sàn chung cư quận 9. dự án bất
động sản chứa đựng nhiều yếu tố Nhất là, hấp dẫn và gây thành được sự riêng biệt so Đối với những dự án khác
trong khu. bài viết này tôi sẽ cùng với bạn khám phá về giá bán và chánh sách thanh toán dự án Safira Khang Điền
giá bán căn hộ Safira Khang Điền là 1 trong số Những yếu tố quan trọng để Suy xét công trình, quý khách tạo
quát tham khảo thêm bài viết được thực hiện về các dự án bất động sản chung cư quận 9 nhằm hiểu rõ trên về
công trình này.
giá bán và chánh sách thanh toán công trình Safira Khang Điền
Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được thì giá thành bán của căn hộ chung cư Safira Khang Điền sẽ rơi vô
mảng từ 25 triệu/m2 đến 29 triệu/m2 tuỳ thuộc vào view, tầng, diện tích…
Theo nhận đinh, Phân tích của các chuyên gia thì đây là https://canhothevista.org/uu-diem-noi-bat-cua-can-hosafira-khang-dien mức giá thành bán thích hợp lý và không có thụ chênh lệch quá lớn so Với các công trình khác
ở khu.
nhằm gây điều kiện thuận tiện nhất cho quý khách hàng lúc mua chung cư tại công trình Safira Khang Điền, chủ
đầu tư dự án bất động sản sẽ đưa nên Các phương thức thanh toán linh hoạt và tiện lợi nhất cho quý khách hàng.
Ngân hàng Vietcombank ngân hàng bảo lãnh, giúp về các việc kinh tế của dự án nhà phố sẽ tạo chánh sách hỗ trợ
Với những quý khách hàng khi mua chung cư này. Ngân hàng Vietcombank cam kết cho vay lên đến 70% lợi ích
căn hộ chung cư Với lãi suất ưu đãi 7%/năm, hạn trả lâu dài trong số 15 năm.
bên cạnh đấy nhà đầu tư dự án nhà phố sẽ trợ giúp thanh toán trả góp dài hạn Với mức lãi suất 0%, cho đến lúc
khách nhận bàn giao chủ.
Theo Các nhận định của những chuyên gia BDS thì hầu hết các dự án bất động sản tại quận 9 đều có tiềm năng
phát triển mạnh mẽ. sẽ cấp cho quý khách hàng đầy đủ Những thông tin liên quát tới sàn căn hộ chung cư quận 9
để khách hàng có Những nhìn nhận chính xác nhất về những dự án bất động sản này
Tìm hiểu về dự án nhà phố
dự án căn hộ chung cư Safira Khang Điền được đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu Tư và kinh doanh chủ Khang Điền
được trang bị tại mặt tiền đường Võ Chí Công, P. Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM.
dự án trang bị Đối với phức diện tích 2.7ha, quy mô gòm 4 Block, cao 22 tầng, mảng 1.500 căn hộ chung cư diện
tích: 50 – 89m2, (1PN – 3PN).
Đơn vị xây dựng của dự án nhà phố là an Phong, đơn vị quản lý là CBRE. Ngân hàng hàng bảo lãnh, hỗ trợ tài
chính là ngân hàng Vietcombank.

các căn hộ chung cư thuộc dự án Safira Khang Điền đều được thiết kế theo lối chào, có ban công rộng rãi đến tận
dụng tối đa nguồn ánh sáng cũng như gió từ https://canhofelizenvistaquan2.com/can-ho-safira-quan-9-noichap-canh-nhung-uoc-mo
thiên nhiên thổi vô làm chung cư này luôn thoáng danh, thông thoáng.
bên cạnh dự án nhà phố Safira thì hầu hết các công trình chung cư quận 9 đều có được sự ủng hộ nhiệt tình của
khách hàng. sẽ đem tới cho quý khách hàng đầy đủ Những thông tin liên quát tới dự án Phú Hữu quận 9 nhằm
khách hàng tạo gocc nhìn chánh xác về những công trình này.
Như vậy trên đây là Tất cả thông tin về giá thành bán và chính sách thanh toán dự án bất động sản Safira Khang
Điền. Hi vọng đây sẽ là Những thông tin hữu ích Đối với khách hàng.

