TỔ N G Q U A N
DỰ ÁN &
P H ÁT T R I Ể N
Mỗi căn biệt thự nghỉ dưỡng Keystone đều được thiết kế đặc biệt với hồ
bơi riêng và tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát biển 270 độ, nơi quý khách có
thể nhìn thẳng ra đại dương cũng như thưởng thức cả bình minh và hoàng
hôn trong cùng một ngày. Keystone cung cấp các biệt thự đẳng cấp có 2
đến 3 phòng ngủ, và đảm bảo mỗi lựa chọn ấy đều thoả mãn nhu cầu
riêng tư mà vẫn gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó chúng tôi còn xây
dựng các khu tiện ích gồm 2 nhà hàng sang trọng, spa, sảnh lớn hội họp,
bể bơi vô cực, quầy bar hiện đại và khu trung tâm thể hình chuẩn quốc tế
nhằm đem đến sự thuận lợi tuyệt đối để quý khách thoải mái tận hưởng
kì nghỉ của mình.
Thiết kế và phát triển của quần thể biệt thự độc nhất vô nhị Keystone được
thực hiện bởi tập đoàn Epikurean Lifestyle Pte Ltp Singapore. Đứng đầu
tập đoàn Epikurean là một CEO đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành
tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất Việt Nam với tư cách là Tổng giám
đốc và Nhà phát triển.
Ông cũng là người chịu trách nhiệm cho tất cả các chiến lược phát triển
của Six Senses Resorts tại Việt Nam cũng như 5 khu nghỉ dưỡng cao cấp
khác ở Việt Nam. Bên cạnh đó ông cũng lãnh đạo một đội ngũ tiếp thị
đẳng cấp quốc tế cho nhiều resort cao cấp của Việt Nam và Châu Á.
Epikurean còn sở hữu một đội ngũ kiến trúc sư và nhà thiết kế chuyên
nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm tại các khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt
Nam và Châu Á.
Epikurean đã kí hợp đồng 20 năm tại khu nghỉ dưỡng Keystone và sẽ chịu
trách nhiệm điều hành tất cả các hoạt động quản lí, kinh doanh và tiếp thị.

TỔ N G
QUANĐỊA THẾ

Quần thể biệt thự Keystone có vị thế
không thể đắc địa hơn, nằm cạnh
Bến Du Thuyền và cực kì thuận tiện
khi di chuyển đến những danh lam
thắng cảnh của Nha Trang – thành
phố được mệnh danh là thiên đường
biển đảo phía Nam Việt Nam.
Nha Trang tự hào là thành phố biển
từng hai lần được bình chọn có bãi
biển đẹp nhất thế giới. Nơi đây đang
ngày càng năng động và tràn đầy
màu sắc bởi sự giao thoa giữa nhịp
độ phát triển cơ sở hạ tầng với văn
hóa và thiên nhiên xinh đẹp.
Được ví như Riviera - thiên đường
nghỉ dưỡng dọc bờ Địa Trung Hải
thuộc miền đông nam nước Pháp,
các bãi biển Nha Trang trải dài khắp
thành phố, uốn cong dưới nắng vàng
như một dải lụa mềm ôm lấy vịnh
biển trong xanh. Nha Trang luôn tự
hào có bờ biển quyến rũ nhất hành
tinh kéo dài 6km với vô số các địa
điểm tham quan, các hoạt động vui

chơi giải trí cùng ẩm thực phong
phú.
Nha Trang cũng sở hữu một sân bây
quốc tế mới giúp du khách trên toàn
cầu có thể dễ dàng tiếp cận các dịch
vụ tham quan lặn biển lí thú cũng
như trải nghiệm văn hoá ẩm thực vô
cùng phong phú nơi đây.
Với sự kết hợp độc đáo giữa các giá
trị văn hoá cổ xưa với nhịp độ phát
triển ngoạn mục, Nha Trang chính là
trung tâm kinh tế, văn hoá, du lịch
của tỉnh Khánh Hoà.
Đây là một trong số ít những vịnh
biển trên thế giới có khí hậu ôn hoà,
trung bình 300 ngày trong năm ngập
tràn ánh nắng. Điều này tạo điều kiện
thuận lợi để du khách thoải mái tận
hưởng phong cảnh sơn thuỷ hữu
tình, cũng như các dịch vụ nghỉ
dưỡng tại bãi biển, sân gôn hay các
điểm tham quan văn hoá nơi đây.

PHONG
C ÁC H S Ố N G

Lấy cảm hứng từ phong cách thượng tôn giá trị sống,
Epi[K]urean là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp
những dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất thế giới. Với
tham vọng thoả mãn mọi nhu cầu khắt khe nhất của du
khách hiện đại trên toàn cầu - những người tin vào
phong cách sống Epicurean, mỗi dự án của chúng tôi
đều được hình thành từ sự đam mê, lòng nhiệt thành
và chuyên nghiệp, tỉ mỉ trong từng chi tiết.
Bằng tất cả tâm huyết thể hiện qua thiết kế và dịch vụ
của Keystone, chúng tôi cam kết mang lại cho bạn trải
nghiệm độc đáo nhất về phong sống đầy cảm hứng
Epicurean.
Keystone tự hào đem đến dịch vụ chăm sóc khách hàng
hoàn hảo, đảm bảo đáp ứng đầy đủ và tốt nhất tất cả
những mong muốn của thượng khách về ẩm thực và
giải trí. Chúng tôi lựa chọn những nhà hàng sẵn sàng
phục vụ xuyên suốt bất cứ yêu cầu món ăn nào của quý
khách, bất kể ngày hay đêm. Chúng tôi còn có một quầy
bar cao cấp trên tầng thượng, một bể bơi rộng lớn trong
nhà và một bể bơi vô cực ngoài trời, tất cả tầm nhìn
đều hướng ra vịnh biển Nha Trang xinh đẹp.

KIẾN TRÚC
& THIẾT KẾ
Epikurean sở hữu một đội ngũ nhà thiết
kế và kiến trúc sư hàng đầu thế giới, những
người mang tham vọng thoả mãn bất kì
yêu cầu khắt khe nào của khách du lịch
hiện đại trên toàn cầu, những người am
hiểu về công nghệ và đặt tâm huyết vào
từng chi tiết tỉ mỉ của công trình.

nhà thiết kế của chúng tôi luôn chú ý sử
dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với
môi trường, bền bỉ cùng thời gian và tiết
kiệm chi phí, thêm vào đó là mật độ xây
dựng thấp, tạo ra sự cân bằng tuyệt vời
giữa các căn biệt thự cá nhân cũng như
với môi trường tự nhiên.

Phong cách Epikurean là phong cách sống
theo đuổi những nét đẹp tinh tế nguyên
bản, là nơi giao hoà giữa thiên nhiên, sáng
tạo, thiết kế, ẩm thực, giải trí và dịch vụ
cá nhân, là nơi đạt đỉnh điểm của nghỉ
dưỡng hưởng thụ. Đội ngũ kiến trúc sư và
thiết kế cho Keystone chính là Choenfuncông ty đã tạo ra nhiều ý tưởng thiết kế
độc đáo cho các công trình đẳng cấp ở
Thái Lan, Nepal và Việt Nam. Các dự án
này bao gồm rất nhiều dinh thự sang trọng,
nhà hàng ẩm thực và khu nghỉ dưỡng hiện
đại.
Mục tiêu hàng đầu của Epikurean
là tạo nên một “kiệt tác biệt thự” độc nhất
vô nhị trên thế giới. Các kiến trúc sư và

Các dự án trước đây của chúng tôi bao
gồm Ila Koh Kood ở Vịnh Siam Thái Lan,
Andamani ở Khao Lak Thái Lan, Ila Chiangmai, Thái Lan, khách sạn Heritage ở
Bhakdaphur Nepal, một khu nghỉ mát sang
trọng ở Nagarkot Nepal và 3 dự án khác
đang được triển khai ở Việt Nam và
Thái Lan.

Q U Y H OẠC H
TỔ N G T H Ể
Diện tích đất:

19.135 m2
Mật độ xây dựng:

18,85%
Số căn hộ:

22 Biệt thự
• Biệt thự 2 phòng ngủ:

159,74 - 190,06 m²

• Biệt thự 3 phòng ngủ:

203,17 - 232,68 m²
Hình thức sở hữu:

Vĩnh viễn
Khởi công xây dựng/
Bàn giao dự án:

2018
Chứng từ nhà đất :

Sổ đỏ

TỔ N G Q U A N
BIỆT THỰ
Tất cả thiết kế của Keystone đều
dựa trên kiến trúc hiện đại hòa
quyện với vẻ đẹp thiên nhiên, tạo
nên một không gian nghỉ dưỡng
vừa riêng tư vừa phóng khoáng.
Vì thế, mỗi căn biệt thự đều sở
hữu tầm nhìn bao quát biển 270
độ, không gian sinh hoạt thoáng
đãng cùng với hồ bơi tách biệt
trên trên cao, nhưng vẫn không
làm mất đi cảm giác ấm cúng của
một ngôi nhà thực sự.
Mỗi biệt thự Keystone đều là 1 tác
phẩm nghệ thuật được trau chuốt
bởi sự sáng tạo và đam mê của
các kiến trúc sư, nhằm đem đến
trải nghiệm nghỉ dưỡng sang
trọng, đẳng cấp bậc nhất của lối
sống thượng lưu. Sự táo bạo trong
thiết kế kính cường lực từ sàn tới
trần nhà làm cho toàn bộ không
gian như được đắm mình trong
ánh nắng vàng của miền nhiệt đới,
sau đó dẫn lối đến hồ bơi tách biệt
trên cao với tầm nhìn bao quát
biển xanh và thành phố Nha
Trang.
Keystone là khu nghỉ dưỡng duy
nhất tại Nha Trang cung cấp đa
dạng các lựa chọn biệt thự hồ bơi
từ 1, 2 đến 3 phòng ngủ, tầm nhìn
đều hướng ra vịnh biển xinh đẹp,
phù hợp với nhu cầu du lịch của
những cặp tình nhân, gia đình hay
tập thể. Mỗi phòng ngủ đều có hồ
bơi riêng biệt, kết hợp cùng phòng
ăn rộng lớn, phòng khách hay khu
vực ngoài trời đều đảm bảo mang
đến cho quý khách không gian

sống sang trọng, tiện nghi nhưng
vẫn đầy thơ mộng giữa thiên
nhiên thanh bình. Dưới bàn tay tài
hoa của các kiến trúc sư hàng đầu
thế giới, Keystone thực sự là một
kiệt tác được kết hợp hoàn hảo
giữa vẻ đẹp thiên nhiên và các giá
trị thẩm mĩ vượt thời gian. Điều
này thể hiện trong từng chi tiết
tiện nghi của căn biệt thự, tất cả
đều đến từ những thương hiệu nổi
tiếng nhất thế giới, được phối hợp
hài hoà trong một không gian
sống thượng lưu giữa miền nhiệt
đới thơ mộng. Hơn thế, mỗi biệt
thự cũng có thể được tùy chỉnh
theo sở thích và cá tính của chủ
sở hữu.
Mỗi căn biệt thự đều hội tụ những
tiện nghi đẳng cấp nhất, từ nội
thất sang trọng đến sự tinh tế của
các trang thiết bị nhằm đảm bảo
hiện thực hóa kì nghỉ trong mơ
của quý khách. Nói một cách khác,
tất cả các không gian sinh hoạt
từ phòng khách đến phòng ăn
rộng lớn hay ngoài trời đều được
tính toán để biến Keystone trở
thành khu nghỉ dưỡng đáng sống
nhất Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các
tiện nghi chuẩn 5 sao cho mọi
không gian của biệt thự, từ phòng
tắm xa hoa đến trung tâm giải trí
tổng hợp, quầy bar hay khu vực
BBQ ngoài trời, đảm bảo đáp ứng
hoàn hảo bất kì nhu cầu nào của
quý khách khi nghỉ dưỡng tại Keystone.
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NHÀ BẾP & SẢNH ĂN
SÂN GỖ NGOÀI TRỜI
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
PHÒNG TẮM
HỒ BƠI

B I Ệ T TH Ự
2 P H Ò N G N GỦ
(LOẠI 1)
Để vào được bên trong căn biệt thự,
bạn sẽ đi qua một sàn gỗ rộng lớn lộng
gió ngoài trời, từ đó sẽ mở ra không
gian ấm cúng và hiện đại của nhà bếp
và phòng khách. Biệt thự có 2 phòng
ngủ, mỗi phòng đều có hồ bơi vô cực
riêng và bạn có thể sử dụng các hồ bơi
này từ cả phòng ngủ lẫn phòng tắm.
Điểm đặc trưng của thiết kế Keystone
là quý khách có thể thưởng ngoạn
cảnh quan tuyệt đẹp của vịnh biển Nha
Trang bất cứ lúc nào từ mọi địa điểm
trong căn biệt thự.
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SÂN GỖ NGOÀI TRỜI
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HỒ BƠI

B IỆ T T HỰ
2 PH Ò NG N G Ủ
(LOẠI 2)
Lối vào từ phía sau căn biệt thự chắc
chắn sẽ làm quý khách choáng ngợp
như được đắm mình trong không gian
ngập tràn nắng vàng của miền nhiệt
đới với thiết kế kính cường lực từ sàn
đến trần nhà. Phòng ngủ đầu tiên sẽ
nối với khu vực tiếp khách, phòng ngủ
còn lại thì được thiết kế tách biệt với
sự riêng tư tuyệt đối. Cả hai phòng đều
có lối ra hồ bơi vô cực riêng. Điểm đặc
trưng của thiết kế Keystone là quý
khách có thể thưởng ngoạn cảnh quan
tuyệt đẹp của vịnh biển Nha Trang bất
cứ lúc nào từ mọi địa điểm trong căn
biệt thự.
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NHÀ BẾP & SẢNH ĂN
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B IỆ T T HỰ
3 P H ÒNG N G Ủ
(LOẠI 3)
Bước vào từ lối vào phía sau căn biệt
thự, quý khách sẽ được chào đón bằng
một không gian rộng lớn của sảnh ăn
và phòng khách nhìn thẳng ra vịnh biển
Nha Trang qua cửa kính suốt từ trần
đến sàn nhà. Biệt thự có 3 phòng ngủ,
mỗi phòng đều có hồ bơi vô cực riêng
và bạn có thể sử dụng các hồ bơi này
từ cả phòng ngủ lẫn phòng tắm. Điểm
đặc trưng của thiết kế Keystone là quý
khách có thể thưởng ngoạn cảnh quan
tuyệt đẹp của vịnh biển Nha Trang bất
cứ lúc nào từ mọi địa điểm trong căn
biệt thự.

B I ỆT T HỰ
3 P HÒ NG NG Ủ
(LOẠI 4)
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Đây là căn biệt thự được thiết kế đặc biệt với phòng
khách và sảnh ăn nằm ở tầng trên giúp tối đa hoá tầm
nhìn cũng như tạo cảm giác thoáng đãng tuyệt đối
cho bạn cùng gia đình. 3 phòng ngủ được thiết kế tách
biệt với khu vực tiếp khách, mỗi phòng đều có hồ bơi
vô cực riêng và bạn có thể sử dụng các hồ bơi này từ
cả phòng ngủ lẫn phòng tắm. Điểm đặc trưng của thiết
kế Keystone là quý khách có thể thưởng ngoạn cảnh
quan tuyệt đẹp của vịnh biển Nha Trang bất cứ lúc
nào từ mọi địa điểm trong căn biệt thự.
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B I Ệ T TH Ự
3 P H Ò N G N GỦ
(LOẠI 5)
Bước vào từ lối vào phía sau căn biệt
thự, quý khách sẽ được chào đón bằng
một không gian rộng lớn của sảnh ăn
và phòng khách nhìn thẳng ra vịnh biển
Nha Trang qua cửa kính suốt từ trần
đến sàn nhà. Biệt thự có 3 phòng ngủ
và được ngăn cách bởi khu vực tiếp
khách, mỗi phòng đều có hồ bơi vô cực
riêng và bạn có thể sử dụng các hồ bơi
này từ cả phòng ngủ lẫn phòng tắm.
Điểm đặc trưng của thiết kế Keystone
là quý khách có thể thưởng ngoạn
cảnh quan tuyệt đẹp của vịnh biển Nha
Trang bất cứ lúc nào từ mọi địa điểm
trong căn biệt thự.
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B I Ệ T TH Ự
3 P H Ò N G N GỦ
(LOẠI 6)

Bước vào từ lối vào phía sau căn biệt
thự, quý khách sẽ được chào đón bằng
một không gian rộng lớn của sảnh ăn
và phòng khách nhìn thẳng ra vịnh biển
Nha Trang qua cửa kính suốt từ trần
đến sàn nhà. Mỗi phòng đều có hồ bơi
vô cực riêng và bạn có thể sử dụng các
hồ bơi này từ cả phòng ngủ lẫn phòng
tắm. Điểm đặc trưng của thiết kế Keystone là quý khách có thể thưởng
ngoạn cảnh quan tuyệt đẹp của vịnh
biển Nha Trang bất cứ lúc nào từ mọi
địa điểm trong căn biệt thự.

TIỆN NGHI
Đến với Keystone, quý khách sẽ như bước vào một thế
giới xa hoa lộng lẫy với những tiện nghi đẳng cấp nhất
thế giới
• Ngoài những bể bơi riêng cho mỗi phòng trong căn
biệt thự, chúng tôi còn thiết kế một hồ bơi rộng lớn
trong nhà và một bể bơi vô cực ngoài trời nằm trên
tầng thượng.
• Cụm biệt thự của chúng tôi có một nhà hàng
dành cho những vị khánh dậy sớm và một nhà
hàng khác sẽ mở cửa đến giờ ăn trưa để đảm
bảo mọi nhu cầu ẩm thực của quý khách. Cả
hai nhà hàng đều mở rộng tầm nhìn ra vịnh biển
trong xanh và thành phố Nha Trang xinh đẹp.

TIỆN NGHI
• Chúng tôi cung cấp một trung tâm thể dục thể hình
chuyên nghiệp với cách bố trí hiện đại và thiết bị 5 sao
chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu tập
luyện, cũng như theo kịp mục tiêu cá nhân của quý khách
dù là đang đi du lịch.
• Trung tâm chăm sóc sức khỏe Keystone còn tiên phong
trong việc thiết kế phương pháp và lịch trình điều trị cá
nhân giúp quý khách trải nghiệm hiệu quả rõ rệt tức thì.
• Khu vực tiếp khách nằm trên sườn đồi và nhìn thẳng ra
vịnh biển xanh trong chắc chắn sẽ mang đến cho quý
khách cảm giác thư giản tuyệt đối khi thưởng thức các
món ăn nhẹ và cocktail độc đáo của Keystone.
• Chúng tôi còn thiết kế một khu vực riêng tư vô cùng lí
tưởng cho các hội nghị điều hành hoặc các cuộc họp hội
đồng quản trị.

TẠI SAO
NÊN ĐẦU TƯ
VÀO NHA TRANG
Keystone nằm trên mảnh đất cuối
cùng ở Nha Trang có tiềm năng phát
triển du lịch biển mạnh mẽ. Chính
ưu đãi sẵn có từ vị trí đắc địa này
kết hợp với sự tăng triển của nhu
cầu du lịch nghỉ dưỡng đã kéo theo
giá trị đất đai cũng không ngừng gia
tăng. Vì vậy chủ sở hữu có thể hoàn
toàn yên tâm về lợi nhuận khi đầu
tư vào Keystone.
Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018,
tổng lượng khách du lịch đến Việt
Nam tăng 30.9% so với cùng kì năm
ngoái.
Nha Trang luôn là điểm du lịch nghỉ
dưỡng được ưa chuộng nhất Việt
Nam. Để đáp ứng nhu cầu này, vào
năm 2018, các hãng hàng không quốc
tế đã nâng cấp dịch vụ cũng như bổ
sung các chuyến bay thẳng từ nhiều
quốc gia trên thế giới đến Nha Trang.

a) Tỉnh Khánh Hòa - Thống kê
du lịch
Năm 2017, Khánh Hòa đã đón 5,4
triệu lượt khách (tăng trên 20%)
và kiếm doanh thu lên đến 17,3
nghìn tỷ đồng (761,2 triệu USD) từ
hoạt động du lịch, tăng 33% so
với cùng kỳ. Số lượng khách nước
ngoài đến Khánh Hòa đã vượt
qua con số 2,03 triệu, tăng gần
70% so với năm trước.
b) Nha Trang – Thống kê du lịch
Theo số liệu thống kê của sở du
lịch, chỉ trong vòng bảy tháng
đầu năm 2017 đã có hơn 1,13 triệu
du khách nước ngoài đã đặt chân
đến thành phố Nha Trang.

K EYSTO N E
LỢI ÍCH CỦA N HÀ ĐẦU T Ư
Lợi nhuận siêu hấp dẫn khi đầu tư vào biệt thự Keystone:
•

Cam kết lợi nhuận tức thì.

•

Nhà đầu tư là chính chủ sở hữa vĩnh viễn của biệt
thự Keystone kèm với một hợp đồng cho thuê dài
hạn. Theo đó, chủ sở hữu sẽ nhận được 80.000 USD/
năm trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ ngày hoàn
tất hợp đồng. Từ năm thứ 4 trở đi, khoản lợi nhuận
này sẽ tăng lên thành 115.000 USD/năm.

•

•

•

Chủ sở hữu biệt thự sẽ nhận được 30 ngày sử dụng
miễn phí mỗi năm, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.
Khi đã sử dụng hết 30 ngày miễn phí, chủ sở hữu
sẽ nhận được các phiếu khuyến mãi đặc biệt và
luôn được ưu tiên khi có nhu cầu đặt phòng. Chi
phí đặt phòng sau khi giảm giá cũng sẽ đuợc thông
báo đến quý khách.
Chủ sở hữu biệt thự có thể chuyển một phần hoặc
toàn bộ quyền sử dụng miễn phí của mình cho bạn
bè, người thân hoặc bán lại cho người khác. Giá
khách sạn và resort tiêu chuẩn ở Nha Trang thay
đổi hàng ngày do cung và cầu nên Keystone sẽ có
giá dao động từ 280 - 600 USD cho một đêm trong
năm đầu tiên.
Trong chương trình trao đổi biệt thự của chúng tôi,
chủ sở hữu cũng có thể trao đổi thời gian nghỉ

dưỡng miễn phí trong 30 ngày với các biệt thự tại
các resort liên kết hoặc khách sạn đối tác khác của
Epikurean.
•

•

Chủ sở hữu sẽ được hưởng mức chiết khấu đặc biệt
lên tới 40% đối với tất cả các dịch vụ của khu nghỉ
dưỡng (bao gồm trị liệu spa, ở và ăn uống tại biệt
thự, đầu bếp riêng…). Mức chiết khấu này cũng
được áp dụng tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng
của Kauthara thuộc tập đoàn Epikurean gần đó khi
thuê các trang thiết bị du lịch biển.
Khi dự án Keystone là một trong số ít những dự án
cao cấp có tiềm năng phát triển nhất Việt Nam,
kèm theo định giá bất động sản tại Nha Trang đang
không ngừng tăng lên thuộc hàng bậc nhất Đông
Nam Á, thì giá trị tài sản của chủ sở sẽ tăng lên là
điều tất yếu.

•

Tại khu nghỉ dưỡng Epikurean, chúng tôi luôn cập
nhật các chương trình giảm giá và khuyến mãi đặc
biệt.

•

Vui lòng truy cập vào website:
www.epikureanresorts.com để biết thêm thông
tin chi tiết.

CÁC KHOẢ N MIỄN CHI DÀ N H C HO
CHỦ SỞ HỮU
Một lợi ích to lớn khác là chủ sở hữu không phải trả bất kỳ chi phí nào dưới đây do tất cả đều được nhà điều
hành hoặc quỹ dự trữ thanh toán:
(a) doanh số bán hàng, văn phòng bán hàng quốc tế, đại diện đại lý; (b) tiếp thị, quảng cáo, tài liệu quảng cáo;
(c) thù lao của nhà điều hành; (d) trang web và tiếp thị trực tuyến; (e) dịch vụ đặt trước , đặt chỗ, liên lạc với
khách, tổng đài dịch vụ; (f) vệ sinh biệt thự: (g) chi phí quan hệ và trợ giúp; (h) kế toán và thu tiền; (i) tuyển dụng,
đào tạo và quản lý nhân viên biệt thự; (j) chi phí giặt là; (k) các tiện nghi trong biệt thự; (l) dịch vụ và phí bảo
dưỡng chung; (m) bảo hiểm tài sản; (n) chi phí tiện ích hàng tháng; (o) chi phí dọn dẹp tại nơi cư trú.

THỎA THUẬN MUA BÁN ĐẤT VÀ BIỆT THỰ
Đất để xây dựng biệt thự là đất tự do và chủ sở hữu sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng cho cả khu đất và
căn biệt thự. Đối với nhà đầu tư là người nước ngoài, các mua bán sẽ được thực hiện thông qua một Công ty
Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Theo đó, chủ sở hữu được đứng tên trực tiếp bất động sản hoặc
gián tiếp thông qua một đơn vị được chỉ định theo các quy định của Pháp luật.

THỎA THUẬ N QUYỀN SỞ HỮU
Quyền sở hữu sẽ được Pháp luật chứng nhận và hợp thức hóa. Chủ sở hữu sẽ ký một hợp đồng bảo trì và
quản lý, cho phép chủ đầu tư được vận hành biệt thự theo quy định của khu nghỉ dưỡng.

T RI Ể N VỌ NG SI NH LỢ I DÀI HẠ N

PHÍ VÀ THU Ế

Ngoài những cam kết lợi nhuận tức thì, chủ sở hữu hoàn toàn có thể kỳ vọng giá trị đầu tư của mình sẽ tăng
lên đáng kể sau một thời gian ngắn.

Các loại phí này có thể thay đổi tuy theo quốc gia cư trú, quy định địa phương và cơ cấu tài chính của chủ sở
hữu. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn hoặc giới thiệu những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thuế để hỗ trợ
quý khách.

Trong hai năm trở lại đây, Nha Trang đã trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất khu vực
với tốc độ phát triển nhanh chóng của các khu nhà chung cư, khách sạn, các khu nghỉ dưỡng và trung tâm
mua sắm. Điều này khiến giá trị đất đai cũng không ngừng gia tăng, đặc biệt là dự án có vị trí đắc địa như
Keystone.

T HỎA TH UẬN BÁN L ẠI
Cần được sự phê duyệt trước của nhà phát triển để tiến hành thủ tục bán lại. Và biệt thự của bạn chỉ được
bán sau khi đã được thanh toán đầy đủ và hoàn thành giai đoạn hai. Nếu biệt thự của bạn được bán cho
người mua từ nhà phát triển hoặc bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi giới thiệu, chúng tôi sẽ tính phí chuyển
nhượng là 3% giá bán lại.
Epikurean Hotels & Lifestyle đã xây dựng được một mạng lưới đại lý và trung gian toàn cầu gồm những chuyên
gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp ở các quốc gia, đó sẽ là những người hiểu rõ nhất về thị
trường cũng như giá trị của Epikurean. Vì thế chúng tôi rất sẵn lòng và ưu tiên giúp bạn bán lại biệt thự của
mình nếu được yêu cầu.
Chúng tôi sẽ luôn ưu tiên cung cấp cho chủ sở hữu các thông tin bán lại ngay khi chúng tôi nhận được thắc
mắc trực tiếp hoặc thông qua lực lượng bán hàng toàn cầu của chúng tôi.

BẢO HÀNH
Với tầm nhìn xa, chúng tôi đã tính toán tuổi thọ của các thiết kế kiến trúc lên đến hơn 25 năm. Bên cạnh đó
tất cả các nội thất cao cấp và phụ kiện đi kèm sẽ nhận được bảo hành chuyên nghiệp của nhà sản xuất trong
12 tháng kể từ ngày lắp đặt. (Tất cả các bảo hành đều phải chịu hao mòn thông thường và sẽ được nêu chi
tiết trong hợp đồng bán nhà).
Thêm vào đó, tất cả các biệt thự tại Keystone đều được thiết kế và xây dựng với nguyên vật liệu chất lượng
cao nhất, được lựa chọn đặc biệt kĩ càng và kiểm tra chặt chẽ về độ bền để thích nghi với khí hậu địa phương.

L Ị CH T RÌ NH THANH TOÁN
Chính sách hỗ trợ cho vay lên tới 75% giá trị căn hộ của ngân hàng giúp tối đa hóa nguồn vốn đối với các
nhà đầu tư là người Việt Nam.
Lịch trình thanh toán như sau:
•
•
•
•
•

Đặt cọc 5% giá trị biệt thự để giữ căn (hoàn trả trong vòng 30 ngày);
Thanh toán tiếp 30% khi ký kết hợp đồng;
Thanh toán tiếp 30% khi hoàn thành 1/3 công trình;
Thanh toán tiếp 25% khi hoàn thành 2/3 công trình;
Thanh toán 10% còn lại khi hoàn thiện công trình.

Các khoản đặt cọc không được thu hồi nếu không được quy định.

