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我在寻找租用 _______________ 。

.ﺃﻧﺎ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ____________ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ

Bérlési szándék kijelentése
房间

ﻏﺮﻓﺔ

Szállás típusa
公寓

ﺷﻘﺔ

Szállás típusa
单人套间

ﺷﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

Szállás típusa
独立住宅

ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Szállás típusa
半独立住宅

ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Szállás típusa
排屋

ﻣﻨﺰﻝ ﺫﻱ ﺷﺮﻓﺔ

Szállás típusa
每月租金多少？

ﻛﻢ ﺳﻴﻜﻠﻔﻨﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ؟

Bérleti díj felől való érdeklődés
请问电气水费包含在月租里面吗？

ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ؟

Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
押金多少？

ﻛﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ؟

A letét felől való érdeklődés

Oldal 1

20.05.2019

Bevándorlás
Lakhatás
我什么时候可以过来看房？

ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﺓ؟

Látogatás időpontja
这间公寓________________。

.______________ ﺍﻟﺸﻘﺔ

Bútorozott vagy bútorozatlan
提供家具

ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Lakás állapota
不提供家具

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Lakás állapota
请问可以养宠物吗？

ﻫﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ؟

Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
我如何更换能源供应商？

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ؟

Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
这间公寓里还有几个租客呢？

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

A lakás többi lakója felől való érdeklődés
有多少人已经看过这间公寓了？

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟

Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
我能否看一看电气安装检查表/报告？

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺷﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ؟

Az addigi villany/gázszámlák elkérése
请问租期多久？

ﻛﻢ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ؟

Bérlet időtartama felől való érdeklődés
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请问邻居相处和睦吗？

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ؟

Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
请问有哪些地方重新装修过？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ؟

Javítások felől való érdeklődés
请问热水器使用多久了，以及上一次检查是何
时？

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻐﻼﻳﺔ ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ؟

Bővebb információ kérése a bojlerről
请问上一次公寓重组电路是何时？

ﻣﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁？

ﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ؟/ﺍﻟﺴﻔﻠﯩ/ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
请问包含停车位吗？

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺮﻛﻦ؟

Parkolóhely felől való érdeklődés
这里有发生过命案吗？

ﻫﻞ ﻗﺘﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟

Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
请问___________能正常运作吗？

ﻫﻞ _________________ ﻳﻌﻤﻞ؟

Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
水管设备

ﺍﻟﺴﺒﺎﻛﺔ

Berendezés
暖气

ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ

Berendezés
请问房东负责维修吗？

ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ؟

Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
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请问煤气表和电表在哪里？

ﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؟

Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
你有电器使用手册和保修卡吗？

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻳﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ؟

Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
请问谁提供能源、宽带和固定电话？

 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؟،ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

Szolgáltatók felőli érdeklődés
温度调节器在哪里？

ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ؟

Hőfokszabályzó megtekintése
我可以看看煤气安全证明书吗？

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ؟

Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése
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这个房子有多少人愿意买？

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
请问这个房子待价而沽多久了？

ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
请问房主为什么要卖房呢？

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻮﻥ؟

Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
请问房主在这里居住多久了？

ﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
请问哪些包含在售价里？

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ

Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
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请问是否有沉降问题？

ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ؟

Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
请问有无便宜点的房产所有权转让？

ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍ؟

Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
请问这片区域未来有哪些发展项目？

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟

annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
您能把这个房子从卖房市场上下架吗？

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖？

ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺟﻠﺐ ﺑﻼﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ؟

Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
请问前任房主在哪里购买的家具，比如碗柜？

 ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ،ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ؟

Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat
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