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Mi serĉas _______________ por lui. Jeg leder efter en/et ____________ at leje.

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron værelse
Tipo de loĝejo

apartamenton lejlighed
Tipo de loĝejo

studĉambron etværelseslejlighed
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon parcelhus
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon doppelthus
Tipo de loĝejo

vicdomon rækkehus
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Hvor meget er den månedlige leje?
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? Er forbrug inklusiv?
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Hvor meget er indskuddet?
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. Lejligheden er ________________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita møbleret

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita ikke møbleret
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Er husdyr tilladt?
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Hvor mange fremvisninger har der været på
lejligheden?

Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la
elektraj kaj gasaj instaladoj?

Må jeg se gas- og elmåleren?

Peti, se vi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj

Kiom longa estas la lizkontrakto? Hvor lang er lejeperioden?
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er
den sidst blevet kontrolleret?

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden

af?
Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Er der en parkeringsplads inkluderet?
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? Er der nogen der er blevet myrdet her?
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? Virker _______________?
Peti, se la instalado funkcias

la dukto rørarbejdet
Instalado

la hejtado varmeanlægget
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Hvor er gas- og elmåleren?
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de
elektriske apparater?

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

Kiu provizas la energion, la larĝbendan
interreton kaj la telefonon?

Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?

Peti kiuj provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon

Kie estas la termostato? Hvor er termostaten?
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco
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Kiom da proponoj jam havis? Hvor mange tilbud har huset fået?

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? Hvor længe har huset været på markedet?
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? Hvorfor flytter sælgerne?
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Hvor længe har sælger boet der?
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? Hvad er inkluderet i salget?
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Har der været nogen sætningsproblemer?
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Kan du tage huset af markedet?
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx
køkkenskabe?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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