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• Cống hiến hết mình cho những giá trị phát triển bền vững với cộng đồng.

• Mang tới sản phẩm và dịch vụ giúp nâng tầm tiêu chuẩn sống cho cộng đồng một cách nhất quán và minh bạch.

SỨ MỆNH





SMART CITY - HÀ NỘI

4.2 tỷ USD



BRG LEGEND - HẢI PHÒNGBRG LEGEND – HẢI PHÒNG



BERRIVER JARDIN - HÀ NỘI



BRG FANTASEA VILLAS - ĐÀ NẴNG



BRG GRAND PLAZA - LÁNG HẠ



TỔNG QUAN 
DỰ ÁN









VỊ TRÍ VÀNG



Tọa lạc trên trục đường trung

tâm sầm uất, ngay ngã tư Lê

Văn Lương & Hoàng Đạo

Thúy.

Chiều cao công trình

158,7m: Điểm nhấn nổi bật

và xa hoa nhất bầu trời phía

Tây Thủ đô.

VỊ TRÍ VÀNG



TÂM ĐIỂM KẾT NỐI 

NƠI TỌA ĐỘ VÀNG

Liền kề trạm BRT thông

minh, hiện đại.

Dễ dàng di chuyển tới các

tiểu khu kinh tế, chính trị,

hành chính quan trọng.

Khu vực có sẵn các dịch

vụ y tế, giáo dục, xã hội

tiêu chuẩn quốc tế.



TIỆN ÍCH
ĐẲNG CẤP





Tòa nhà duy nhất trên trục Lê Văn Lương có 5,5

tầng hầm và có chỗ đỗ ô tô nhiều hơn số căn hộ.

CHỖ ĐỖ XE THÔNG MINH



753
CHỖ ĐỖ XE Ô TÔ
Số lượng chỗ đỗ ô tô

lớn nhất khu vực

1155
CHỖ ĐỖ XE MÁY

Tòa tháp căn hộ duy nhất sở

hữu 5,5 tầng hầm tại khu vực

CON SỐ ẤN TƯỢNG



TIỆN ÍCH TẦNG 1



5 tầng TTTM hiện đại



Đường dạo bộ shopping



Sảnh căn hộ



TIỆN ÍCH TẦNG 6



Vườn BBQ



Khu vui chơi trẻ em



TIỆN ÍCH TẦNG MÁI

Vườn treo Babylon

Vườn Yoga

Đài vọng cảnh

Vườn dạo bộ

Đường dạo bộ massage



THIẾT KẾ 
THÔNG MINH





Tổng số căn: 662 Tháp Diamond 1 Tháp Diamond 2

Tầng 6 đến Tầng 33

644 căn hộ 2PN – 4PN

12 căn / 1 sàn 11 căn / 1 sàn

2 PN 1 1

3 PN 7 7

4 PN 4 3

Tầng 34 + 35

18 căn Penthouse

5 căn / 1 sàn 4 căn / 1 sàn



TIÊU CHUẨN BÀN GIAO

 Trần, sàn, tường… hoàn thiện

 Thiết bị vệ sinh: Kohler/ Villeroy&Boch 
hoặc tương đương

 Tủ bếp, Thiết bị bếp nhập khẩu cao cấp

Hệ thống chuông hình kết nối trung tâm

Đồ liền tường cao cấp, Tủ âm tường

Điều hòa Multi âm trần

Hành lang 2.1m

Điều hòa hành lang

Chiều cao hoàn thiện căn hộ: 3.1m



Hành lang 2,1m - Đạt chuẩn hành lang của các khách sạn 5 sao. Thang máy cao cấp.



Mỗi căn hộ sở hữu từ 2-3 ban công

rộng thoáng, có những ban công

rộng hơn 8 m2.



Không gian sống smart-living, hiện đại mà vẫn 

chan hòa cùng thiên nhiên



ĐẶC QUYỀN 
THƯỢNG LƯU



CHUỖI ĐẶC QUYỀN THƯỢNG LƯU



CHÍNH SÁCH 
BÁN HÀNG



CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1. Thanh toán theo tiến độ thường: Chiết khấu 2% GTCH chưa VAT.

2. Chính sách thanh toán sớm: Chiết khấu 9% (trên tổng giá trị căn hộ) cho khách hàng thanh toán sớm

95%.

3. Chính sách chiết khấu căn thứ 2 trở lên: Chiết khấu 1% GTCH chưa VAT cho khách hàng/người thân

sở hữu căn hộ thứ 2 trở lên tại dự án.

4. Chính sách vay ngân hàng: Hỗ trợ vay vốn ngân hàng 65%, lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 18 tháng.

5. Chính sách thanh toán sớm từng phần: Chiết khấu 8%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán sớm.

6. Quà tặng Gói dịch vụ quản lý: Miễn phí Phí dịch vụ quản lý 01 năm cho căn hộ đã mua.



Tiến độ Số tiền thanh toán Thời gian thanh toán

Đặt cọc (*) 100.000.000 đồng
Ngay khi ký TTĐC. Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được

xác định là ngày đóng đủ 100.000.000 đồng

Thanh toán lần 1 10% giá bán (có VAT) (đã gồm tiền đặt cọc)

Ngay khi ký HĐMB và trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC. 

Ngày ký HĐMB là ngày Khách hàng thanh toán đủ 10% giá bán

(gồm VAT) và trong mọi trường hợp không chậm hơn ngày theo

thông báo của Chủ đầu tư.

Thanh toán lần 2 10% giá bán( có VAT) Không chậm hơn Ngày 01/04/2021

Thanh toán lần 3 10% giá bán (có VAT) Không chậm hơn Ngày 01/06/2021

Thanh toán lần 4 10% giá bán (có VAT) Không chậm hơn Ngày 01/08/2021

Thanh toán lần 5 10% giá bán (có VAT) Không chậm hơn Ngày 01/10/2021

Thanh toán lần 6 20% giá bán (có VAT) Không chậm hơn Ngày 01/12/2021

Thanh toán lần 7
25% giá bán (có VAT)  +  VAT của 5% giá

bán còn lại + 100% Kinh phí bảo trì

Khi nhận bàn giao căn hộ theo Thông báo của Chủ đầu tư, dự kiến

Quý I/2022

Thanh toán lần 8 5% giá bán (chưa có VAT)
Khi Chủ đầu tư thông báo bàn giao Giấy CNQSDD, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản gắn liền với đất

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THƯỜNG

Khách hàng thanh toán thường theo tiến độ được chiết khấu 2%



Khách hàng được chiết khấu 9%vào giá Bán căn hộ không gồm VAT

Tiến độ Số tiền thanh toán Thời gian thanh toán

Đặt cọc (*) 100.000.000 đồng
Ngay khi ký TTĐC. Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được

xác định là ngày đóng đủ 100.000.000 đồng

Thanh toán lần 1
95% giá bán (có VAT) (đã

gồm tiền đặt cọc)

Ngay tại thời điểm ký HĐMB (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký

TTĐC) và trong mọi trường hợp không chậm hơn ngày theo thông

báo của Chủ đầu tư.

Thanh toán lần 2
VAT của 5% giá bán còn lại

+ 100% Kinh phí bảo trì

Khi nhận bàn giao căn hộ theo Thông báo của Chủ đầu tư, dự kiến

Quý I/2022

Thanh toán lần 3 5% giá bán (chưa có VAT)
Khi Chủ đầu tư thông báo bàn giao Giấy CNQSDD, quyền sở hữu nhà

ở và tài sản gắn liền với đất

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM



Chính sách Chi tiết

Mức dư nợ được hưởng HTLS Lên tới 65% giá bán căn hộ (có VAT)

Lãi suất và thời gian HTLS 

Lãi suất 0% trong vòng 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, cụ

thể:

- Giải ngân “Thanh toán lần 2” (theo tiến độ thanh toán sớm của

CSBH)

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0% 

Ân hạn gốc Trong thời gian Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN NGÂN HÀNG



Tiến độ Khách hàng đóng tiền Ngân hàng giải ngân

Đặt cọc - Ngay khi ký TTĐC. Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC 

và được xác định là ngày đóng đủ 100.000.000 đồng
100.000.000 đồng

Thanh toán lần 1 – Ngay khi ký HĐMB và trong vòng 10 ngày kể từ 

ngày ký TTĐC và trong mọi trường hợp không chậm hơn ngày theo

thông báo của Chủ đầu tư

30% giá bán (có VAT) (đã

gồm tiền đặt cọc)

Thanh toán lần 2: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký HĐMB.
65% giá bán (có VAT)

Thanh toán lần 3: Khi nhận bàn giao căn hộ theo Thông báo của Chủ

đầu tư, dự kiến Quý I/2022

VAT của 5% giá bán còn lại

và Kinh phí bảo trì

Thanh toán lần 4: Khi Chủ đầu tư thông báo bàn giao Giấy

CNQSDD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 5% giá bán (chưa có VAT)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY VỐN



Khách hàng Thanh toán Thường có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có (ít nhất 10 ngày trước ngày đến hạn

của từng đợt thanh toán) được hưởng mức lãi suất chiết khấu 8%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. 

Số tiền này được trừ vào đợt thanh toán tiếp theo.

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TTS TỪNG PHẦN

Thời gian áp dụng CSBH: Từ ngày 28/02/2021 đến 12/04/2021 hoặc đến khi có CSBH thay thế



ĐƠN GIÁ MIN (VNĐ/M2)

50 TRIỆU

ĐƠN GIÁ MIN – MAX (ĐÃ BAO GỒM VAT) – GÓI KHÔNG GIAN SÁNG TẠO

ĐƠN GIÁ MAX (VNĐ/M2)

64 TRIỆU

45 TRIỆU 57 TRIỆU



+ 6 TRIỆU/M2

ĐƠN GIÁ HOÀN THIỆN





CÁC ĐIỂM NHẤN TRUYỀN THÔNG

BRG DIAMOND RESIDENCE– KIM CƯƠNG XANH TRÊN TỌA ĐỘ VÀNG

- Là TÂM ĐIỂM VỊ TRÍ kết nối giao thông thuận tiện giữa 4 quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa và
Hà Đông.

- Là TÂM ĐIỂM TIỆN ÍCH: sở hữu chuỗi tiện ích phong phú và cao cấp ngay trong nội khu.

- Là TÂM ĐIỂM CỦA NHỊP SỐNG HIỆN ĐẠI.

- Là tòa nhà CAO NHẤT trục đường Lê Văn Lương.

- Là tòa nhà DUY NHẤT trên trục đường Lê Văn Lương có 5 tầng hầm + 1 tầng lửng đỗ xe (số chỗ đỗ ô 
tô lớn hơn số lượng căn hộ).

- Chủ đầu tư UY TÍN, tiềm lực tài chính mạnh; đơn vị xây dựng HÀNG ĐẦU; thiết kế THÔNG MINH.



TỔNG QUAN DỰ ÁN






