HAPPY ONE – THẠNH LỘC
DANH MỤC CAM KẾT ĐẶC BIỆT
TT Hạng mục
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Camera
báo cháy

6.

Thương hiệu
COTECCON,
HÒA BÌNH, AN PHONG
hoặc CENTRAL.

Trang bị 3 gói
Công nghệ
căn hộ
nhà thông minh đến từ
thông minh
Mỹ hoặc Úc.
(smarthome)

Đỗ xe thông
minh

5.



Nhà thầu

Nội dung

Camera
toàn khu

Wifi

7.

Tiện ích
nội khu

8.

Cải tạo cảnh
quan bờ kênh

Công nghệ của Mỹ,
Châu Âu

Công nghệ của Mỹ,
Châu Âu

Công nghệ của Mỹ,
Châu Âu

Diễn giải


Chọn 1 trong các đơn vị tổng thầu nằm trong
top hàng đầu Việt Nam về uy tín, đảm bảo chất
lượng, tiến độ xây dựng công trình.



Tích hợp công nghệ kiểm soát an ninh, nhận
diện khuôn mặt với hệ thống khóa từ
ngay cửa chính căn hộ.
Trang bị hệ thống chiếu sáng tắt mở tự động
trong phòng ngủ và nhà vệ sinh.
Trang bị hệ thống tắt mở máy lạnh,
chiếu sáng điều khiển từ xa hoặc thông qua
điện thoại thông minh.










Phát hiện và cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy
trong thời gian nhanh nhất trước khi hệ thống
báo cháy kích hoạt.




Kiểm soát an ninh đến từng tầng căn hộ.
Kiểm soát an ninh khu vực công cộng như: hồ
bơi, công viên…
Kiểm soát và cảnh báo người lạ hoặc vật thể lạ
xâm nhập vào khuôn viên khu căn hộ.



VIETTEL hoặc PFT,
VNPT

Tích hợp hệ thống an ninh ngay cổng ra vào.
Tự động vào khu vực đỗ xe không cần thẻ kiểm
soát.
Tìm kiếm và hướng dẫn vị trí đỗ xe thông qua
điện thoại thông minh hoặc bảng thông tin ngay
tại cổng ra vào.



Trang bị wifi miễn phí tại các khu vực như:
công viên, hồ bơi, bãi đỗ xe, sảnh đón,
sảnh chờ và các khu vực công cộng khác.




Cư dân được sử dụng 39 tiện ích nội khu.
Những tiện ích chính nổi bật:
1. Công viên trung tâm.
2. Hồ bơi tràn bờ người lớn và trẻ em.
3. Sảnh chờ rộng 200m.
4. Sảnh đón với cảnh quan thác nước.
5. Trang bị đầy đủ phòng gym, xông hơi.



Thiết kế lại cảnh quan bờ kênh tạo điểm nhấn
cho mặt tiền khu căn hộ.

Ghi chú: Danh mục cam kết đặc biệt này có thể thay đổi nhà thầu, nhà cung cấp hoặc thương hiệu
tương đương trong quá trình thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng khi bàn giao căn hộ.

