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Bir _______________ kiralamak istiyorum.
Bérlési szándék kijelentése

Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.

oda
Szállás típusa

δωμάτιο

daire
Szállás típusa

διαμέρισμα

stüdyo daire
Szállás típusa

γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα

müstakil ev
Szállás típusa

μονοκατοικία

yarı müstakil ev
Szállás típusa

ημι-ανεξάρτητο σπίτι

sıralı ev
Szállás típusa

σπίτι σε σειρά κατοικιών

Aylık kira ne kadar?
Bérleti díj felől való érdeklődés

Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;

Ek masraflar dahil mi?
Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Depozito ne kadar?
A letét felől való érdeklődés

Πόσα είναι το ντεπόζιτο;

Evi görmeye ne zaman gelebilirim?
Látogatás időpontja

Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;

Ev ________________.
Bútorozott vagy bútorozatlan

Το διαμέρισμα είναι ________________.
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mobilyalı
Lakás állapota

επιπλωμένο

mobilyasız
Lakás állapota

μη επιπλωμένο

Evcil hayvan besleyebilir miyim?
Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Elektrik şirketini nasıl değiştirebilirim?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés

Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;

Evde kaç kiracı kalıyor?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés

Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;

Kaç kişi görmeye geldi?
Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Elektrik ve gaz sayaçlarının son sayımlarını
görebilir miyim?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése

Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις
αερίου / ηλεκτρισμού;

Kira süresi ne kadar?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés

Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;

Komşular arasında herhangi bir anlaşmazlık var
mı?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés

Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;

Hangi bakım ve onarımlar yapıldı?
Javítások felől való érdeklődés

Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;

Kalorifer kazanı ne kadar eski ve en son ne zaman
kontrol edildi?
Bővebb információ kérése a bojlerről

Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η
τελευταία επιθεώρηση;

En son ne zaman yeni elektrik tesisatı döşendi?

Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία
φορά;

Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
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Üst katta/alt katta/yan dairede kimler kalıyor?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban

Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;

Ev için ayrı araba park yeri var mı?
Parkolóhely felől való érdeklődés

Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;

Burada daha önce hiç cinayet işlendi mi?
Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
____________ çalışıyor mu?
Λειτουργεί ___________ ;
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
su tesisatı
Berendezés

η υδραυλική εγκατάσταση

ısıtma sistemi
Berendezés

η θέρμανση

Tamirat işleriyle ev sahibi mi ilgileniyor?
Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Gaz ve elektrik sayaçları nerede?

Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του
ηλεκτρισμού;

Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Elektrikli aletler için kullanma kılavuzları ve
Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και
garanti belgeleri var mı?
εγγυήσεις;
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Elektrik, internet ve telefon hattı kim tarafından
sağlanıyor?
Szolgáltatók felőli érdeklődés

Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και
τηλεφώνου;

Termostat nerede?
Hőfokszabályzó megtekintése

Που είναι ο θερμοστάτης;

Gaz güvenlik sertifikasını görebilir miyim?

Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού
αερίου;

Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése
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Kaç alım teklifi verildi?
Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Ev ne kadar zamandır emlak piyasasında?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat

Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;

Satıcı neden taşınıyor?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat

Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;

Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó

Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;

Satışa neler dahil?
Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Evin temelinde sorun var mı?
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
Devir işlemleri için daha hesaplı bir yol bulmak
Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος
mümkün mü?
μεταφοράς;
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Bu bölgeye ileride neler yapılacak?
Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Evi satıştan kaldırabilir misiniz?
Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Mutfak ve banyo fayanslarını nereden alabilirim?

Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του
μπάνιου;
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét

Mutfak dolapları gibi sabit mobilyalar nereden
Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως
alınmış?
τα αρμαράκια της κουζίνας;
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat
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