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Cerco ___________ da affittare.

.ﺃﻧﺎ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ____________ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ

Bérlési szándék kijelentése
una stanza

ﻏﺮﻓﺔ

Szállás típusa
un appartamento

ﺷﻘﺔ

Szállás típusa
un monolocale

ﺷﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

Szállás típusa
una casa indipendente

ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Szállás típusa
una casa bifamiliare

ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Szállás típusa
una villetta a schiera

ﻣﻨﺰﻝ ﺫﻱ ﺷﺮﻓﺔ

Szállás típusa
Quanto è l'affitto mensile?

ﻛﻢ ﺳﻴﻜﻠﻔﻨﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ؟

Bérleti díj felől való érdeklődés
Le utenze domestiche sono incluse?

ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ؟

Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
A quanto ammonta la caparra?

ﻛﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ؟

A letét felől való érdeklődés
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Quando posso venire a vedere l'appartamento?

ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﺓ؟

Látogatás időpontja
L'appartamento è _____________.

.______________ ﺍﻟﺸﻘﺔ

Bútorozott vagy bútorozatlan
ammobiliato

ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Lakás állapota
non ammobiliato

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Lakás állapota
Gli animali sono ammessi?

ﻫﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ؟

Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Come posso cambiare il fornitore di energia
elettrica?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ؟

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

A lakás többi lakója felől való érdeklődés
Quante persone sono già venute a vedere
l'appartamento?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione
del gas e dell'energia elettrica?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺷﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ؟

Az addigi villany/gázszámlák elkérése
Quanto dura il contratto?

ﻛﻢ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ؟

Bérlet időtartama felől való érdeklődés
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Ci sono disaccordi tra i vicini?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ؟

Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ؟

Javítások felől való érdeklődés
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata
ispezionata per l'ultima volta?

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

Bővebb információ kérése a bojlerről
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?

ﻣﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al
piano inferiore/di fronte?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban

ﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ؟/ﺍﻟﺴﻔﻠﯩ/ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

Avrò diritto a un posto auto privato?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺮﻛﻦ؟

Parkolóhely felől való érdeklődés
È stato assassinato qualcuno qui in passato?

ﻫﻞ ﻗﺘﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟

Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
________ è in buone condizioni?

ﻫﻞ _________________ ﻳﻌﻤﻞ؟

Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
L'impianto idraulico

ﺍﻟﺴﺒﺎﻛﺔ

Berendezés
L'impianto di riscaldamento

ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ

Berendezés
È il proprietario ad essere responsabile delle
riparazioni?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért

Oldal 3

ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ؟

26.06.2019

Bevándorlás
Lakhatás
Dove sono i contatori del gas e dell'energia
elettrica?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése

ﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؟

Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli
elettrodomestici?

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
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e
telefonia fissa?
Szolgáltatók felőli érdeklődés

 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؟،ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

Dove è il termostato?

ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ؟

Hőfokszabályzó megtekintése
Posso vedere il certificato di conformità
dell'impianto gas?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ؟
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Quante offerte ci sono state finora per questa casa?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Da quanto tempo la casa è sul mercato?

ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻮﻥ؟

Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?

ﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
Cosa è incluso nella vendita?

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ

Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
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Ci sono problemi di cedimento del terreno?

ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ؟

Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
È possibile avere un'opzione di passaggio di
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍ؟
proprietà più economica?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?

ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻘﻞ

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟

annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Può ritirare la casa dal mercato?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina
ﺑﻼﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ؟
e del bagno?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad
esempio quelli della cucina?

ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺟﻠﺐ

 ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ،ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ؟

Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat
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