
Với mong muốn đáp lại niềm tin của khách hàng vào các dự án VinaCapital đã phát triển, toàn thể ban 
giám đốc và nhân viên dự án Nine South estates đã nỗ lực không ngừng để dự án hoàn thành trước tiến 
độ.

Tuy nhiên tiến độ không còn là “át chủ bài” và là điều kiện duy nhất để bán hàng, giờ đây khách 
hàng đòi hỏi cao hơn về chất lượng và các giá trị mà dự án mang lại. Mong muốn không chỉ mang 
đến cho khách hàng của mình những ngôi nhà tiện nghi, sang trọng mà còn là những sản phẩm hoàn hảo, 
tổng hoà của các yếu tố môi trường, chất lượng sống, tiện nghi, dịch vụ và chất lượng của chính công 
trình. Điều đó, những ngày qua đã được chứng minh ngay tại công trường Nine South estates.

Ngay từ bây giờ quý khách có thể đến để trải nghiệm cuộc sống tương lai của mình tại dự án với 4 nhà 
mẫu hoàn thiện nội ngoại thất và 6 biệt thự hoàn thiện ngoại thất như lúc bàn giao. Ngoài ra khu tiện ích 
với hồ bơi, phòng tập GYM, khu cảnh quan, … cũng đã hoàn thành với từng chi tiết nhỏ nhất.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG SONG HÀNH

 Khu biệt thự đã sẵn sàng chào đón Quý khách từ 9:00 đến 17:00 các ngày trong tuần.

 Tiến hành xây dựng hạ tầng bao gồm đường, hệ thống cấp thoát nước, hồ cảnh quan, điện... cho toàn  
 khu, dự kiến hoàn thành trong năm 2016.

 Biệt thự tại khu 1C, 1D cũng được xây dựng song song.

 Xây bờ kè ven sông và đường đi bộ hơn 400m dự kiến hoàn thành cuối 2016.
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TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 1C, 1D

NINE SOUTH ESTATES
Lầu 5, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM.
Hotline: 0903 978 900
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