CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

ĐƠN ĐĂNG KÝ
V/v: Mua căn hộ chung cư cao tầng
Dự án
: Tòa nhà chung cư cao tầng CT1-CT2
Địa điểm : Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính gửi :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ CONSTREXIM

Tên tôi là

: ................................................................................................

CMTND số

: .......................... do CA: ..................... cấp ngày: ..................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Địa chỉ liên hệ

: ................................................................................................

Điện thoại

: NR: ..................... CQ: ........................ DĐ: ..........................

Được biết quý Công ty đã được UBND thành phố Hà Nội giao làm Chủ
đầu tư Công trình Tòa nhà chung cư cao tầng CT1-CT2 thuộc dự án Khu nhà ở và
công trình công cộng Yên Hòa tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Sau khi tìm hiểu hồ sơ pháp lý của dự án, Quy chế bán nhà, giá bán căn
hộ. Tôi viết đơn đăng ký này xin đăng ký được mua 01 căn hộ nhà ở chung cư
theo thiết kế và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi
dự án nói trên.
Nguyện vọng xin đăng ký như sau:
Căn hộ số

: ......................................

Tầng

: .................Tháp.............

Tổng diện tích sàn căn hộ: ...................................... m2.
Nếu được chấp thuận tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Quý
Công ty trong việc ký kết hợp đồng kinh tế và các quy định khác có liên quan.
Kính mong Quý Công ty quan tâm xem xét chấp thuận.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Hà Nội, ngày ........ tháng ........ năm ...............

Ý kiến xét duyệt của chủ đầu tư dự án

Người đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Tòa nhà chung cư cao tầng CT1-CT2 - Đăng ký mua căn hộ

