
LEGACY COVE

LEGACY EXCELLENCE SUITE

MÃ CĂN HỘ NSA GSA

J.03 37.46 m2 41.46 m2

J.04 37.27 m2 42.26 m2

J.05 36.78 m2 41.75 m2

J.06 36.78 m2 41.75 m2

J.07 36.78 m2 41.75 m2

J.08 36.78 m2 41.75 m2

J.09 37.26 m2 42.26 m2

J.10 37.46 m2 41.46 m2

LỐI VÀO

Lầu 5 đến 11

Trung Tâm Thành Phố

Phòng Khách / Phòng Ăn / Nhà Bếp / Terrace Phòng Ngủ Phòng Tắm

Lưu ý: Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. Tuy nhiên tài liệu chỉ dùng với mục đích tham khảo. Hình ảnh, sơ đồ kỹ thuật, bố trí nội 
ngoại thất hay thông tin mô tả chỉ nhằm mục đích minh họa, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.  
Tên căn hộ và ký hiệu căn hộ cho mục đích giới thiệu, tên căn hộ và ký hiệu căn hộ chính thức sẽ được ghi nhận tại Hợp Đồng Mua Bán. 

Ghi chú: Diện tích sử dụng căn hộ sau cùng 
sẽ được xác minh bởi đơn vị đo đạc.
– Diện Tích Thông Thủy (NSA)
– Diện Tích Tim Tường (GSA)
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LEGACY SUPERIOR SUITE

Lầu 14 đến 32, 34 đến 46 MÃ CĂN HỘ NSA GSA

J.10 51.57 – 53.45 m2 58.54 – 60.19 m2

Trung Tâm Thành Phố

LỐI VÀO

LEGACY COVE

Phòng Khách / Phòng Ăn / Nhà Bếp / Terrace Phòng Ngủ Phòng Tắm

Lưu ý: Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. Tuy nhiên tài liệu chỉ dùng với mục đích tham khảo. Hình ảnh, sơ đồ kỹ thuật, bố trí nội 
ngoại thất hay thông tin mô tả chỉ nhằm mục đích minh họa, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.  
Tên căn hộ và ký hiệu căn hộ cho mục đích giới thiệu, tên căn hộ và ký hiệu căn hộ chính thức sẽ được ghi nhận tại Hợp Đồng Mua Bán. 

Ghi chú: Diện tích sử dụng căn hộ sau cùng 
sẽ được xác minh bởi đơn vị đo đạc.
– Diện Tích Thông Thủy (NSA)
– Diện Tích Tim Tường (GSA)
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LEGACY EXECUTIVE SUITE

MÃ CĂN HỘ NSA GSA

J.02 68.65 m2 76.51 m2

J.11 68.65 m2 76.51 m2

LỐI VÀO

Lầu 5 đến 11

Trung Tâm Thành Phố

Phòng Khách / Phòng Ăn / Nhà Bếp / Terrace Phòng Ngủ Phòng Tắm

Lưu ý: Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. Tuy nhiên tài liệu chỉ dùng với mục đích tham khảo. Hình ảnh, sơ đồ kỹ thuật, bố trí nội 
ngoại thất hay thông tin mô tả chỉ nhằm mục đích minh họa, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.  
Tên căn hộ và ký hiệu căn hộ cho mục đích giới thiệu, tên căn hộ và ký hiệu căn hộ chính thức sẽ được ghi nhận tại Hợp Đồng Mua Bán. 

Ghi chú: Diện tích sử dụng căn hộ sau cùng 
sẽ được xác minh bởi đơn vị đo đạc.
– Diện Tích Thông Thủy (NSA)
– Diện Tích Tim Tường (GSA)
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LEGACY EXECUTIVE SUITE

MÃ CĂN HỘ NSA GSA

J.04 74.60 – 75.91 m2 82.25 – 83.27 m2

J.05 74.16 – 74.86 m2 82.20 m2

J.06 74.16 – 74.86 m2 82.20 m2

J.07 74.60 – 75.91 m2 82.25 – 83.27 m2

LỐI VÀO

Lầu 14 đến 32, 34 đến 46

Trung Tâm Thành Phố

LEGACY COVE

Phòng Khách / Phòng Ăn / Nhà Bếp / Terrace Phòng Ngủ Phòng Tắm

Lưu ý: Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. Tuy nhiên tài liệu chỉ dùng với mục đích tham khảo. Hình ảnh, sơ đồ kỹ thuật, bố trí nội 
ngoại thất hay thông tin mô tả chỉ nhằm mục đích minh họa, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.  
Tên căn hộ và ký hiệu căn hộ cho mục đích giới thiệu, tên căn hộ và ký hiệu căn hộ chính thức sẽ được ghi nhận tại Hợp Đồng Mua Bán. 

Ghi chú: Diện tích sử dụng căn hộ sau cùng 
sẽ được xác minh bởi đơn vị đo đạc.
– Diện Tích Thông Thủy (NSA)
– Diện Tích Tim Tường (GSA)
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LEGACY EXECUTIVE SUITE

MÃ CĂN HỘ NSA GSA

J.02 80.20 – 81.46 m2 90.36 – 90.37 m2

J.09 80.20 – 81.46 m2 90.36 – 90.37 m2

LỐI VÀO

Lầu 14 đến 32, 34 đến 46

Trung Tâm Thành Phố

Phòng Khách / Phòng Ăn / Nhà Bếp / Terrace Phòng Ngủ Phòng Tắm

Lưu ý: Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. Tuy nhiên tài liệu chỉ dùng với mục đích tham khảo. Hình ảnh, sơ đồ kỹ thuật, bố trí nội 
ngoại thất hay thông tin mô tả chỉ nhằm mục đích minh họa, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.  
Tên căn hộ và ký hiệu căn hộ cho mục đích giới thiệu, tên căn hộ và ký hiệu căn hộ chính thức sẽ được ghi nhận tại Hợp Đồng Mua Bán. 

Ghi chú: Diện tích sử dụng căn hộ sau cùng 
sẽ được xác minh bởi đơn vị đo đạc.
– Diện Tích Thông Thủy (NSA)
– Diện Tích Tim Tường (GSA)
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