CÔNG TY CP XÂY DỰNG DAVICONS

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2021

Số: 03-2021/BG-TC

BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT
Công ty Cổ phần Xây dựng DaviCons kính gởi đến Quý khách hàng Bảng báo giá thiết kế năm
2021 như sau:

STT

DIỆN TÍCH SÀN
XÂY DỰNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ
GÓI CƠ BẢN

GÓI ĐẦY ĐỦ

I. NHÀ Ở 1 MẶT TIỀN – NHÀ PHỐ
: 140m2
1. Nhỏ hơn

120.000 đ/m2

150.000 đ/m2

2. Từ

:150m2 – 200m2

100.000 đ/m2

130.000 đ/m2

3. Từ

: 210m2 – 400m2

90.000 đ/m2

100.000 đ/m2

4. Lớn hơn

: 400m2

80.000 đ/m2

90.000 đ/m2

II. NHÀ BIỆT THỰ
5. Nhỏ hơn

: 200m2

200.000 đ/m2

6. Từ

:210m2 – 300m2

150.000 đ/m2

7. Lớn hơn

: 310m2

120.000 đ/m2

III. CAFÉ – NHÀ HÀNG
8. Nhỏ hơn

: 140m2

250.000 đ/m2

9. Từ

:150m2 – 400m2

150.000 đ/m2

10. Lớn hơn

: 410m2

120.000 đ/m2

IV. KHÁCH SẠN – CĂN HỘ
11. Nhỏ hơn 3 tầng

150.000 đ/m2

12. Từ 4-7 tầng

120.000 đ/m2

13. Lớn hơn 7 tầng

110.000 đ/m2

V. NỘI THẤT
14. Tính theo gói

80.000 đ/m2

VI. CÔNG TRÌNH KHÁC
15. Tính theo gói

Báo giá thi công trọn gói - Công ty Cổ phần Xây dựng DaviCons
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CÁCH THANH TOÁN CHI PHÍ
1. Đặt cọc
- Thiết kế nhà phố
: 5.000.000đ.
- Thiết kế nhà biệt thự
: 10.000.000đ.
- Thiết kế café – Nhà hàng
: 15.000.000 đ.
- Thiết kế khách sạn – Căn hộ : 20.000.000đ.
- Công trình khác
: 10% giá trị hợp đồng
2. Tạm ứng và thanh toán
- Ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng và đã đồng ý phương án thiết kế qua hình ảnh
- Ứng 40% tiền sau khi hoàn tất phương án kiến trúc và hình ảnh các không gian chính.
- Thanh toán 30% còn lại sau khi hoàn tất và bàn giao hồ sơ thiết kế.
Quý khách hàng lưu ý: chúng tôi miễn phí hoàn toàn khi chi phí thiết kế khi quý khách ký hợp
đồng thi công phần thô hoặc trọn gói.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được:
Tư vấn miễn phí

Nhận báo giá

THỜI GIAN THIẾT KẾ
-

Thời gian thiết kế nhà phố
: Từ 10 – 15 ngày/ bộ hồ sơ
Thời gian thiết kế nhà biệt thự
: từ 15 – 20 ngày/ bộ hồ sơ
Thời gian thiết kế khách sạn
: Từ 20 – 25 ngày/ bộ hồ sơ
Thời gian thiết kế tòa nhà văn phòng
: 25 – 35 ngày
Thời gian thiết kế nhà xưởng
: từ 30 – 40 ngày.
(Thời gian trên không bao gồm thời gian lập phương án kiến trúc)

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
-

Phần kết cấu và hoàn thiện: Bảo hành 6 năm – bảo trì lên đến 10 năm.

-

Thiết bị điện, cơ và thiết bị vệ sinh: bảo hành 2 năm theo nhà cung cấp.

-

Chi phí bảo hành giữ lại 2% GTHĐ trong thời gian 2 năm.

-

Tất cả công trình sẽ được kiểm tra và lập biên bản 6 tháng 1 lần trong thời gian 6 năm, đảm bảo
quá trình bảo hành đạt kết quả tốt.

-

Trong thời gian bảo trì quý khách hàng chủ động thông tin đến chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay
hoặc trong thời gian 2 ngày làm việc.

Dịch vụ của DaviCons là tiên phong và khác biệt
so với các doanh nghiệp khác

Báo giá thi công trọn gói - Công ty Cổ phần Xây dựng DaviCons
Địa chỉ: 73 Hoàng Đạo Thúy, Đà Nẵng - Điện thoại: 02363. 833. 668

Website: www.davicons.vn
email: davicons.vietnam@gmail.com
Trang 2

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
-

Tặng miễn phí hồ sơ xin phép xây dựng.

-

Miễn phí hồ sơ thiết kế thi công tất cả các hạng mục: kiến trúc, kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước,
hệ thống kỹ thuật Internet, truyền hình, nội thất…

-

Khuyến mãi kèm hợp đồng các nội dung: Tủ bếp và các thiết bị cần thiết; Máy nước nóng Năng
lượng mặt trời, hệ thống dây dẫn điều hòa không khí…

-

Tổng giá trị khyến mãi lên đến 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng)
Bạn muốn tìm nhà thầu thiết kế, thi công trọn gói?
Chúng tôi là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn!

CAM KẾT CỦA DAVICONS

-

DaviCons cam kết ký và thực hiện hợp đồng KHÔNG PHÁT SINH!

-

DaviCons luôn thực hiện đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết.

-

DaviCons cam kết thực hiện thành công công trình của bạn, đảm bảo chất lượng tốt, thẩm mỹ cao
và luôn luôn làm cho bạn hài lòng.
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin:
Báo giá thi công trọn gói

Báo giá thiết kế

Báo giá thi công phần thô

THÔNG TIN LIÊN HỆ
73 Hoàng Đạo Thúy, Đà Nẵng – 0937.153.164 – Mr Pho
Email: pho.dv@davicons.vn
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