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Công ty TNHH Keangnam Vina - Tranh chấp Hợp đồng
●

Bà Vũ Thị Thu Hà – Luật sư thành viên của công ty Luật TNHH ATS đại diện cho khách hàng kiện Công
ty TNHH Keangnam – Vina ra Tòa án có thẩm quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ hợp đồng mua bán căn hộ
tại Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark ở huyện Từ Liêm, Hà Nội vì đã vi phạm các quy định của pháp
luật Việt Nam về Quản lý ngoại hối, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.
Xem chi tiết:
Cư dân Keangnam thắng kiện chủ đầu tư
Keangnam Vina “đón nhận” vụ kiện thứ 7 với khách mua nhà
Bị đơn Keangnam “trốn” tòa?
Keangnam Vina xin hòa giải trước xử phúc thẩm nhưng bất thành
Keangnam thua kiện, phải trả lại người mua nhà hàng trăm triệu
Nhiều điểm bất hợp lý trong phán quyết của tòa Nam Từ Liêm
Keangnam phải trả lại hơn 400 triệu đồng vì bán cả hộp kỹ thuật
Bán cả hộp kỹ thuật, Keangnam Vina phải trả lại tiền
Vụ khách hàng kiện Keangnam: Tòa bác đơn khởi kiện
Người mua chung cư Keangnam kiện chủ đầu tư
Khúc mắc lớn trong mua bán căn hộ cao cấp ở tòa nhà Keangnam
Keangnam hô biến: Nhà tang lễ thành công viên đô thị, hồ nước…
Vụ kiện Keangnam Vina: Người mua nhà sập bẫy vì thông tin ‘lập lờ’
Xét xử vụ người mua nhà kiện Keangnam ra tòa
Xét xử vụ khách hàng kiện chủ đầu tư Keangnam
Keangnam Vina bị kiện ra tòa
Người mua nhà tại Keangnam khởi kiện: Vì sao tòa chậm xét xử?
Keangnam nói gì trước thông tin bị tố gian lận?
Vụ tranh chấp tại Keangnam: Khi nào hết rối?
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Vụ kiện Keangnam: Hoãn xử vì có nhiều “uẩn khúc”?
Vụ kiện Keangnam: Lại hoãn xử không lý do!
Tranh chấp tại tòa Keangnam: Hoãn tòa vì hội thẩm tắt điện thoại
Phiên tòa xử vụ kiện Keangnam hoãn vì hội thẩm… bỗng dưng biến mất
Bất ngờ hoãn xử Keangnam tính sai diện tích
Xử vụ tranh chấp ở tòa nhà Keangnam: Hơn 30 cơ quan báo chí đến dự
Sắp xử vụ án ăn bớt diện tích tại tòa nhà cao nhất Việt Nam
Toà án Nhân dân huyện Từ Liêm: Sắp xử vụ 10 hộ dân khởi kiện Cty Keangnam Vina
Khách hàng kiện Keangnam vì… vừa tham, vừa gian!
Khách hàng kiện chủ đầu tư khu Keangnam ra tòa
Sự an toàn của cư dân Keangnam bị đe dọa
Điểm mặt những vụ tranh chấp bất động sản nảy lửa tại Hà Nội năm 2013
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