
Życie za granicą
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem
polski szwedzki
Szukam _______________ do wynajęcia. Jag vill hyra en/ett ________.

Wynajmowanie lokum

pokoju (mianownik: pokój) rum
Rodzaj lokum

mieszkania (mianownik: mieszkanie) lägenhet
Rodzaj lokum

kawalerki (mianownik: kawalerka) enrumslägenhet
Rodzaj lokum

domu (mianownik: dom) fristående hus/villa
Rodzaj lokum

bliźniaka (mianownik: bliźniak) parhus
Rodzaj lokum

szeregowca (mianownik: szeregowiec) radhus
Rodzaj lokum

Ile wynosi miesięczny czynsz? Hur mycket är hyran per månad?
Pytanie o czynsz

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

Ingår driftskostnader?

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

Ile wynosi kaucja? Hur mycket är depositionen?
Pytanie o kaucję

Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom? När kan jag komma för en visning?
Pytanie o termin zobaczenia lokum

Mieszkanie jest ________________. Lägenheten är_________.
Umeblowanie mieszkania
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Życie za granicą
Zakwaterowanie
umeblowane möblerad

Stan umeblowania mieszkania

nieumeblowane omöblerad
Stan umeblowania mieszkania

Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta? Är husdjur tillåtna?
Pytanie o zwierzęta domowe

Jak mogę zmienić dostawcę prądu? Hur byter jag energileverantör?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu

Ilu innych lokatorów mieszka w tym
mieszkaniu?

Hur många andra personer bor i lägenheten?

Pytanie o współlokatorów

Ile osób oglądało już to mieszkanie? Hur många andra personer har varit och tittat på
lägenheten?

Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem

Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące
instalacji elektrycznej i gazowej?

Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna
för elen och gasen?

Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe

Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu? Hur länge är kontraktet?
Pytanie o okres najmu

Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie? Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Pytanie o spory sąsiedzkie

Jakie remonty zostały przeprowadzone? Vilka renovationer har gjorts?
Pytanie o przeprowadzone remonty

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

Hur gammal är pannan och när var den senast
inspekterad?

Pytanie o kocioł

Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację
elektryczną?

När var ledningarna senast omkopplade?

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

Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?

Pytanie o bezpośrednich sąsiadów

Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe? Finns det en parkeringsplats för min bil?
Pytanie o miejsce parkingowe

Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości? Har någon blivit mördad här?
Pytanie o przeszłość miejsca

Czy ___________ działa? Fungerar ______?
Pytanie o instalacje

instalacja wodno-kanalizacyjna rörläggningen
Rodzaj instalacji

ogrzewanie värmesystemet
Rodzaj instalacji

Czy właściciel odpowiada za naprawy? Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw

Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu? Var är gas- och elmätarna?
Pytanie o liczniki gazu i prądu

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

Finns det bruksanvisningar och garantier för de
elektriska apparaterna?

Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych

Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii? Vilka företag levererar energi, bredband och
hemtelefon?

Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii

Gdzie jest termostat? Var är termostaten?
Pytanie o termostat

Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat
bezpieczeństwa gazu?

Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?

Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu
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Zakwaterowanie - Kupno
polski szwedzki
Ile ofert kupna domu złożono? Hur många har budat på huset?

Pytanie o liczbę ofert kupna domu

Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż? Hur länge har huset varit på marknaden?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż

Dlaczego sprzedający się wyprowadzają? Varför säljer ägarna huset?
Pytanie o powód sprzedaży domu

Jak długo sprzedający mieszkał w tym
domu/mieszkaniu?

Hur länge har säljarna bott här?

Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał

Co obejmuje umowa sprzedaży? Var är inkluderat i köpet?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży

Czy występowały jakieś problemy z
osiadaniem?

Har det varit något problem med sättningarna på huset?

Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu

Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia
własności nieruchomości?

Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av
egendomens äganderätt?

Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości

Co zostanie wybudowane w okolicy w
przyszłości?

Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?

Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia

Proszę o wycofanie oferty z biura
nieruchomości.

Kan du ta bort huset för marknaden?

Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości

Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience? Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
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Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki
kuchenne?

Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?

Pytanie o meble
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