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GREEN PROJECT - CARDINAL

ANTONIA THE MARQ

Developer: Phu My Hung

Chủ đầu tư: Công ty Phú Mỹ Hưng

Locate at Raymondienne Street, 200m from Nguyen Luong Bang 

Street, District 7, HCMC.
Tọa lạc tại đường Raymondienne, cách đường Nguyễn Lương Bằng 200m, 

Quận 7, TPHCM

2 Blocks - 366 apartments
2 tòa nhà - 366 căn hộ

Developer: HongKong Land

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hongkong Land

Locates at Nguyen Dinh Chieu Street, District 1, HCMC

Tọa lạc tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM

515 apartments

515 căn hộ

Developer: Phu My Hung

Chủ đầu tư: Công ty Phú Mỹ Hưng

Locates at Nguyen Luong Bang Street, at the central of Nam Vien Residential Area, District 7, HCMC.

Tọa lạc tại đường Nguyễn Lương Bằng, trung tâm khu Nam Viên, Quận 7, TPHCM

Phu My Hung’s the first project of Phu My Hung to honorably obtain EDGE green building certification. All construction 

materials, sanitary equipment, electricity & water system at the project are carefully selected based on high standards and eco-

friendliness criteria. To achieve EDGE certification, buildings are required to ensure at least 20% reduction in energy use, water 

use, and energy consumption contained in the materials, the energy used throughout the life cycle of the material from 

production to destruction compared with normal buildings, etc. Successful applicants will enjoy preferential interest rates from 

6.1% p.a. to 6.75% p.a. for the first six to 24 months of the home loan, a reduction of 0.25% p.a. compared with HSBC’s normal 

home mortgage loan interest rates.
Dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hung đạt chứng chỉ công nhận công trình xanh EDGE, toàn bộ vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, điện đều được lựa chọn dựa 

theo tiêu chuẩn cao và thân thiện với môi trường. Để đạt chứng chỉ EDGE, các dự án đảm bảo ít nhất 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng 

lượng hàm chứa trong vật liệu, tức năng lượng sử dụng trong toàn vòng đời từ sản xuất tới tiêu hủy của vật liệu so với công trình thông thường. Khách hàng 

được phê duyệt sẽ có mức lãi suất từ 6.1%/năm đến 6.75%/năm cho thời gian cố định lãi suất từ 6 đến 24 tháng, giảm 0.25%/năm so với các dự án thông 

thường.

New

New


