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VNK IC APP 
Hướng dẫn sử dụng 



Tải app từ App Store hoặc Google Play   

(Gõ: VNK IC) 

MÀN HÌNH CHÍNH 

Đã có tài khoản đăng nhập: Nhập lại số 

điện thoại (bỏ số “0”), Nhập mật khẩu  

»»  LOGIN 
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Quên mật khẩu: 

Bấm chọn “Forget Password” để tạo mật khẩu mới 
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Chưa có tài khoản đăng nhập: Bấm chọn 

Register New Account 



Tạo tài khoản 

Nhập số điện thoại  

(bỏ số “0”) 
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           3 

 
- Bấm chọn “Register” 

- Mã kích hoạt sẽ được gửi qua số điện 

thoại đăng kí. Nhập mã kích hoạt ở 

trang kế bên 
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 Nhập toàn bộ các 

trường thông tin 
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- Đợi phê duyệt từ VNK IC 
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“Properties”: Liệt kê tất cả các 

dự án đang bán 

 
1. Bấm vào hình của dự án 

để xem danh sách các 

căn hộ còn lại của dự án. 

 

2. Bấm vào căn hộ để xem 

thêm chi tiết. 

 

3. Bấm vào các biểu tượng 

góc phải bên dưới từng 

dự án để xem hoặc 

download tài liệu, video, vị 

trí của dự án. 

Màn hình chính sau khi đăng nhập 
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Bấm vào các thư mục bên trong 

“Documents” để xem chi tiết. 



1. Bấm vào biểu tượng bên góc 

trên bên phải màn hình để chia 

sẻ. 

 

2. Chọn 1 hoặc nhiều căn hộ 

muốn chia sẻ. 

 
3. Chọn ứng dụng muốn chia sẻ. 

Properties: Liệt kê tất cả các 

dự án đang mở bán 
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Xuất bảng giá căn hộ 
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Xuất bảng giá chi tiết 

Giá đã gồm VAT và các khoản phí khác 
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Chi tiết căn hộ 

1. Thông tin chi tiết của căn hộ 

 

2. Chính sách bán hàng 

 
3. Tiến độ thanh toán 

 

4. Đặt mua căn hộ 
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1. “LATER” 

- Nhập thông tin cơ bản, căn hộ 
sẽ được khóa tạm thời trong 
vòng 30 phút. 

- Sau 30 phút, nếu không điền 
đầy đủ thông tin thì trạng thái 
căn hộ sẽ được mở để khách 
hàng khác đặt hàng. 

 

2. “NOW” 

- Cập nhật thông tin khách hàng 
một cách đầy đủ, ảnh hộ 
chiếu/ chứng minh nhân dân 
và ảnh hợp đồng cọc. 

- Căn hộ đã được khóa chờ 
ngày kí hợp đồng mua bán. 

“Nhập thông tin” 
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Đặt mua căn hộ 
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1. Tất cá các đơn hàng của bạn sẽ hiển 
thị tại đây. 

 

2. Để cập nhật đầy đủ thông tin khách 
hàng và khóa căn thì bấm vào đơn hàng 
đó để bổ xung thông tin. 
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Orders 
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1 2 Orders – Đặt cọc giữ chỗ cho dự án mới 

1 
Nếu muốn tạo hợp đồng giữ chỗ 
cho dự án mới: 

 

1. Bấm vào “tạo hợp đồng” trên góc 
trên bên phải của màn hình. 

 

2. Chọn dự án mới, ví dụ: “VinCity 
Grand Park” 

 

3. Điền tất cả các thông tin: 

 Số căn hộ 

 Phương pháp đặt chỗ 

 Số tiền đặt chỗ 

 Chi tiết: Shop/Townhouse 
hoac can ho 1/2/3 phong ngu. 

 Tên: Viết rõ họ tên 

 Số điện thoại 

 Email 

 Địa chỉ thường trú 

 Địa chỉ liên hệ 

 Số hộ chiếu/CMND 

 Ảnh hộ chiếu/CMMD 

 Ngày cấp/nơi cấp 

4. Submit >>> Đơn hàng của bạn 
sẽ được lưu trong tab Orders 
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Nhận thông tin mới nhất về dự 
án và thị trường từ VNK IC 

“Notify” 
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“Me” 

Xem và thiết lập thông tin cá nhân: 

- Commission: Xem bạn đã kiếm được bao nhiêu sau mỗi giao dịch thành công 

- Bookmarks: Xem các mục đã lưu 

- Deals: Xem chi tiết các giao dịch thành công 

- Cài đặt ở góc trên bên phải của màn hình: Cập nhật và thay đổi thông tin cá nhân. 
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“Refer” 

Bạn có thể chia sẻ app để mọi người đăng kí bằng mã giới thiệu của bạn 

 
Chia sẻ trực tiếp bằng các app đã được chọn sẵn hoặc lấy đường link liên kết để chia sẻ 

thông qua các phương tiện khác. 
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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
VNK IC APP - Tel: +84966 913131 
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