
Życie za granicą
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem
polski angielski
Szukam _______________ do wynajęcia. I am looking for a _______________ to rent.

Wynajmowanie lokum

pokoju (mianownik: pokój) room
Rodzaj lokum

mieszkania (mianownik: mieszkanie) flat / apartment
Rodzaj lokum

kawalerki (mianownik: kawalerka) studio flat / studio apartment
Rodzaj lokum

domu (mianownik: dom) detached house
Rodzaj lokum

bliźniaka (mianownik: bliźniak) semi-detached house
Rodzaj lokum

szeregowca (mianownik: szeregowiec) terraced house
Rodzaj lokum

Ile wynosi miesięczny czynsz? How much is the rent per month?
Pytanie o czynsz

Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz,
wodę itp.?

Are utilities included?

Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)

Ile wynosi kaucja? How much is the deposit?
Pytanie o kaucję

Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom? When can I come for a viewing?
Pytanie o termin zobaczenia lokum

Mieszkanie jest ________________. The apartment is ________________.
Umeblowanie mieszkania
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umeblowane furnished

Stan umeblowania mieszkania

nieumeblowane unfurnished
Stan umeblowania mieszkania

Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta? Are pets allowed?
Pytanie o zwierzęta domowe

Jak mogę zmienić dostawcę prądu? How can I switch the energy supplier?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu

Ilu innych lokatorów mieszka w tym
mieszkaniu?

How many other tenants are living in the apartment?

Pytanie o współlokatorów

Ile osób oglądało już to mieszkanie? How many viewings has it had?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem

Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące
instalacji elektrycznej i gazowej?

Can I see electrical and gas installation checks/reports?

Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe

Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu? How long is the lease?
Pytanie o okres najmu

Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie? Have there been any neighbor disputes?
Pytanie o spory sąsiedzkie

Jakie remonty zostały przeprowadzone? What renovations have been done?
Pytanie o przeprowadzone remonty

Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i
kiedy była ostatnia inspekcja?

How old is the boiler and when was it last inspected?

Pytanie o kocioł

Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację
elektryczną?

When was it last rewired?

Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
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Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod
nami)/w mieszkaniu obok?

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Pytanie o bezpośrednich sąsiadów

Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe? Is there a parking space included?
Pytanie o miejsce parkingowe

Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości? Has anyone ever been murdered here?
Pytanie o przeszłość miejsca

Czy ___________ działa? Does ___________ work?
Pytanie o instalacje

instalacja wodno-kanalizacyjna the plumbing
Rodzaj instalacji

ogrzewanie the heating
Rodzaj instalacji

Czy właściciel odpowiada za naprawy? Is the landlord in charge of doing repairs?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw

Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu? Where are the gas and electricity meters?
Pytanie o liczniki gazu i prądu

Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub
gwarancje urządzeń elektrycznych?

Do you have any instruction manuals or warranties on
electrical items?

Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych

Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?  Who supplies the energy, broadband and home phone?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii

Gdzie jest termostat? Where is the thermostat?
Pytanie o termostat

Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat
bezpieczeństwa gazu?

Can I see the gas safety certificate?

Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno
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Ile ofert kupna domu złożono? How many offers has it had?

Pytanie o liczbę ofert kupna domu

Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż? How long has it been on the market?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż

Dlaczego sprzedający się wyprowadzają? Why are the vendors moving?
Pytanie o powód sprzedaży domu

Jak długo sprzedający mieszkał w tym
domu/mieszkaniu?

How long has the seller lived there?

Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał

Co obejmuje umowa sprzedaży? What's included in the sale?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży

Czy występowały jakieś problemy z
osiadaniem?

Have there been any subsidence problems?

Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu

Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia
własności nieruchomości?

Is it possible to find cheaper transferring?

Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości

Co zostanie wybudowane w okolicy w
przyszłości?

What is going to be built in this area in the future?

Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia

Proszę o wycofanie oferty z biura
nieruchomości.

Can you take the house off the market?

Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości

Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience? Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Pytanie o kuchnię i łazienkę

Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki
kuchenne?

Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen
cabinets?

Pytanie o meble
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