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Lakhatás - Lakásbérlés
magyar finn
Szeretnék _______________ bérelni. Haluaisin vuorata _________.

Bérlési szándék kijelentése

szoba huoneen
Szállás típusa

lakás kerrostaloasunnon
Szállás típusa

stúdiólakás / garzon yksiön
Szállás típusa

ház omakotitalon
Szállás típusa

ikerház paritalon
Szállás típusa

sorház rivitalon
Szállás típusa

Mennyibe kerül a havi bérleti díj? Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa?
Bérleti díj felől való érdeklődés

A közművek benne vannak a bérleti díjban? Sisältyykö hintaan myös sivukulut?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e

Mennyibe kerül a letét? Kuinka paljon takuuvuokra on?
A letét felől való érdeklődés

Mikor nézhetném meg? Koska pääsen tutustumaan asuntoon?
Látogatás időpontja

A lakás ____________. Asunto on _________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
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bútorozott kalustettu

Lakás állapota

bútorozatlan kalustamaton
Lakás állapota

Lehet kisállatokat tartani? Ovatko kotieläimet sallittuja?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani

Hogyan tudok szolgáltatót váltani? Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés

Hányan laknak a lakásban? Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés

Hányan jöttek már megnézni a lakást? Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást

Megnézhetném az eddigi a villany- és
gázszámlákat?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat?

Az addigi villany/gázszámlák elkérése

Milyen hosszú a bérlet időtartama? Kuinka pitkä sopimus on?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés

Voltak viták a szomszédokkal? Onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés

Milyen javításokat végeztek? Mitä remontteja asuntoon on tehty?
Javítások felől való érdeklődés

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára
ellenőrizve?

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska viimeksi
se on tarkastettu?

Bővebb információ kérése a bojlerről

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve? Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
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Ki lakik a szomszédban/felső
szomszédban/alsó szomszédban?

Kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä?

Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban

Van parkoló is? Onko parkkipaikkoja saatavilla?
Parkolóhely felől való érdeklődés

Történt itt gyilkosság? Onko ketään murhattu täällä?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban

Működik a __________? Toimivatko _________?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e

csőhálózat putkistot
Berendezés

fűtés lämmitykset
Berendezés

A főbérlő felelős a javításokért? Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért

Hol a víz- és gázóra? Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése

Van használati utasítás és garancia az
elektronikai berendezéseken?

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai takuuta?

Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati
utasítás

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot,
internetet és telefont?

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

Szolgáltatók felőli érdeklődés

Hol a hőfokszabályzó? Missä termostaatti on?
Hőfokszabályzó megtekintése

Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt? Voinko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése
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Hányan tettek már ajánlatot? Kuinka moni on jättänyt tarjouksen?

Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra

Mióta árulják a házat? Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat

Miért árulják a házat? Miksi talo on myynnissä?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat

Mióta élt itt az előző lakó? Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó

Mit foglal magában az értékesítés? Mitä kauppa pitää sisällään?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés

Voltak problémák a ház süllyedésével? Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével

Lehetséges olcsóbban átíratni? Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet

Miket fognak építeni a környéken? Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken

Abbahagynák a ház árulását? Voitko ottaa talon pois markkinoilta?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e

Hol vették a fürdőszobai és konyhai
csempéket?

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat peräisin?

Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu?

Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat
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