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magyar

angol

Szeretnék _______________ bérelni.
Bérlési szándék kijelentése

I am looking for a _______________ to rent.

szoba
Szállás típusa

room

lakás
Szállás típusa

flat / apartment

stúdiólakás / garzon
Szállás típusa

studio flat / studio apartment

ház
Szállás típusa

detached house

ikerház
Szállás típusa

semi-detached house

sorház
Szállás típusa

terraced house

Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
Bérleti díj felől való érdeklődés

How much is the rent per month?

A közművek benne vannak a bérleti díjban?
Are utilities included?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Mennyibe kerül a letét?
A letét felől való érdeklődés

How much is the deposit?

Mikor nézhetném meg?
Látogatás időpontja

When can I come for a viewing?

A lakás ____________.
Bútorozott vagy bútorozatlan

The apartment is ________________.

Oldal 1

25.05.2019

Bevándorlás
Lakhatás
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Lakás állapota

furnished

bútorozatlan
Lakás állapota

unfurnished

Lehet kisállatokat tartani?
Are pets allowed?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Hogyan tudok szolgáltatót váltani?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés

How can I switch the energy supplier?

Hányan laknak a lakásban?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés

How many other tenants are living in the apartment?

Hányan jöttek már megnézni a lakást?
How many viewings has it had?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Megnézhetném az eddigi a villany- és
gázszámlákat?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése

Can I see electrical and gas installation checks/reports?

Milyen hosszú a bérlet időtartama?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés

How long is the lease?

Voltak viták a szomszédokkal?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés

Have there been any neighbor disputes?

Milyen javításokat végeztek?
Javítások felől való érdeklődés

What renovations have been done?

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára
ellenőrizve?
Bővebb információ kérése a bojlerről

How old is the boiler and when was it last inspected?

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés

When was it last rewired?
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Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó
szomszédban?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Van parkoló is?
Parkolóhely felől való érdeklődés

Is there a parking space included?

Történt itt gyilkosság?
Has anyone ever been murdered here?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
Működik a __________?
Does ___________ work?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
csőhálózat
Berendezés

the plumbing

fűtés
Berendezés

the heating

A főbérlő felelős a javításokért?
Is the landlord in charge of doing repairs?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Hol a víz- és gázóra?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése

Where are the gas and electricity meters?

Van használati utasítás és garancia az elektronikai
Do you have any instruction manuals or warranties on
berendezéseken?
electrical items?
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?
Szolgáltatók felőli érdeklődés

Who supplies the energy, broadband and home phone?

Hol a hőfokszabályzó?
Hőfokszabályzó megtekintése

Where is the thermostat?

Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Can I see the gas safety certificate?
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Hányan tettek már ajánlatot?
How many offers has it had?
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Mióta árulják a házat?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat

How long has it been on the market?

Miért árulják a házat?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat

Why are the vendors moving?

Mióta élt itt az előző lakó?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó

How long has the seller lived there?

Mit foglal magában az értékesítés?
What's included in the sale?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Voltak problémák a ház süllyedésével?
Have there been any subsidence problems?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
Lehetséges olcsóbban átíratni?
Is it possible to find cheaper transferring?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Miket fognak építeni a környéken?
What is going to be built in this area in the future?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Abbahagynák a ház árulását?
Can you take the house off the market?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
Hol vették a beépített bútorokat, például a
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen
konyhaszekrényt?
cabinets?
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat

Oldal 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

25.05.2019

