
 

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ THIÊM 
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỦ THIÊM IDC 
852 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
ĐT: (08) 355 63 550                                 –  Fax: (08) 355 63 557 
Web: www.thuthiemidc.com.vn                 –  Email: sanidc@thuthiemidc.com.vn 

 
PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 
Kính thưa quý khách hàng, cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ Sàn giao dịch Thủ Thiêm IDC của 
chúng tôi. Để chúng tôi có đầy đủ thông tin và tư vấn tốt cho quý khách, xin quý khách vui lòng điền đầy đủ các 
thông tin dưới đây và gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ 

Email: sanidc@thuthiemidc.com.vn hoặc 852 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
N  
1. Thông tin khách hàng 

Họ và tên khách hàng:............................................................. ................................................................................ 
Địa chỉ: ..................................................................................... ................................................................................ 
Số điện thoại: ....................................Email: ............................................................................................................. 
 
2. Nhu cầu khách hàng 

 Cần mua    Cần bán     Cần chuyển nhượng 
 Cần thuê    Cho thuê    Khác: ………………………….. 

 
3. Thông tin bất động sản 
Loại bất động sản: ............................Địa chỉ : ................................................................ .........................................  
Số tầng: ............................................Đường mặt tiền: ....................................Năm xây dựng: ...............................  
Diện tích xây dựng............................Diện tích sử dụng:.................................Diện tích sàn: ..................................  
Hướng:..............................................Khác: ..................................................... ........................................................  

Giá: ..................................................đồng/ m2,  tổng diện tích (bằng chữ: .......................................................  
.......................................................... .............................................................. ......................................................... ) 
 
4. Thông tin mô tả bất động sản 
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
 
5. Tiện ích 

 Đồng hồ điện      Máy phát điện  Điện thoại  Nước giếng    

 Đồng hồ nước     Internet  Truyền hình cáp    Hồ bơi 

 Máy lạnh     Gara ôtô    Chỗ đậu xe  Sân vườn 

Khác: ........................................................................................................................................................................ 

  
6. Tiện ích công cộng 

 Gần trường cấp I   Gần trường cấp II  Gần trường cấp  III  Tiện kinh doanh  

 Gần trường CĐ-ĐH   Gần trung tâm giải trí           Gần chợ  Gần trường Mẫu giáo 

 Gần bệnh viện                Gần công viên  Gần trung tâm thương mại    Gần siêu thị  

Khác.......................................................................................................................................................................... 

 
7. Trình trạng pháp lý 

 Sổ đỏ     Sổ hồng     Giấy tờ hợp lệ 
 
Quý khách biết dịch vụ này của Thủ Thiêm IDC qua:  báo chí,   internet,    bạn bè,   truyền hình,  
khác …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ban Tổng Giám Đốc     Giám Đốc Sàn     Khách hàng 
       (Ký tên)         (Ký tên)       (Ký tên) 
 


