
Bevándorlás
Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés
magyar spanyol
Szeretnék _______________ bérelni. Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.

Bérlési szándék kijelentése

szoba habitación
Szállás típusa

lakás piso / apartamento
Szállás típusa

stúdiólakás / garzon estudio
Szállás típusa

ház chalé
Szállás típusa

ikerház casa semiadosada
Szállás típusa

sorház casa adosada
Szállás típusa

Mennyibe kerül a havi bérleti díj? ¿Cuánto es el alquiler al mes?
Bérleti díj felől való érdeklődés

A közművek benne vannak a bérleti díjban? ¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e

Mennyibe kerül a letét? ¿Cuánto es la fianza?
A letét felől való érdeklődés

Mikor nézhetném meg? ¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Látogatás időpontja

A lakás ____________. El piso/apartamento está __________________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
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bútorozott amueblado

Lakás állapota

bútorozatlan sin amueblar
Lakás állapota

Lehet kisállatokat tartani? ¿Se permiten mascotas?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani

Hogyan tudok szolgáltatót váltani? ¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés

Hányan laknak a lakásban? ¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés

Hányan jöttek már megnézni a lakást? ¿Cuántas personas han venido a ver el
piso/apartamento?

Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást

Megnézhetném az eddigi a villany- és
gázszámlákat?

¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación
eléctrica y el de la instalación del gas?

Az addigi villany/gázszámlák elkérése

Milyen hosszú a bérlet időtartama? ¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés

Voltak viták a szomszédokkal? ¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés

Milyen javításokat végeztek? ¿Han hecho alguna reforma?
Javítások felől való érdeklődés

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára
ellenőrizve?

¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última
revisión?

Bővebb információ kérése a bojlerről

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve? ¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última
vez?

Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
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Ki lakik a szomszédban/felső
szomszédban/alsó szomszédban?

¿Quién vive arriba/abajo/al lado?

Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban

Van parkoló is? ¿Tiene plaza de aparcamiento?
Parkolóhely felől való érdeklődés

Történt itt gyilkosság? ¿Han asesinado a alguien aquí?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban

Működik a __________? ¿Funciona ____________?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e

csőhálózat la instalación de tuberías/cañerías
Berendezés

fűtés la calefacción
Berendezés

A főbérlő felelős a javításokért? ¿El casero se encarga de las reparaciones?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért

Hol a víz- és gázóra? ¿Dónde están los contadores del gas y de la
electricidad?

Víz- és gázóra hollétének megkérdezése

Van használati utasítás és garancia az
elektronikai berendezéseken?

¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de
instrucciones?

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

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot,
internetet és telefont?

¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión
a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el
teléfono fijo?

Szolgáltatók felőli érdeklődés

Hol a hőfokszabályzó? ¿Dónde está el termostato?
Hőfokszabályzó megtekintése
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Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt? ¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación

de gas?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás
magyar spanyol
Hányan tettek már ajánlatot? ¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?

Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra

Mióta árulják a házat? ¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat

Miért árulják a házat? ¿Por qué se mudan los dueños?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat

Mióta élt itt az előző lakó? ¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó

Mit foglal magában az értékesítés? ¿Qué está incluido en la venta?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés

Voltak problémák a ház süllyedésével? ¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével

Lehetséges olcsóbban átíratni? ¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet

Miket fognak építeni a környéken? ¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en
la zona?

annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken

Abbahagynák a ház árulását? ¿Pueden retirar la casa del mercado para
reservármela?

Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e

Hol vették a fürdőszobai és konyhai
csempéket?

¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?

Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
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Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de
la cocina?

Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat
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