
Życie za granicą
Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem
polski turecki
Szukam _______________ do wynajęcia. Bir _______________ kiralamak istiyorum.

Wynajmowanie lokum

pokoju (mianownik: pokój) oda
Rodzaj lokum

mieszkania (mianownik: mieszkanie) daire
Rodzaj lokum

kawalerki (mianownik: kawalerka) stüdyo daire
Rodzaj lokum

domu (mianownik: dom) müstakil ev
Rodzaj lokum

bliźniaka (mianownik: bliźniak) yarı müstakil ev
Rodzaj lokum

szeregowca (mianownik: szeregowiec) sıralı ev
Rodzaj lokum

Ile wynosi miesięczny czynsz? Aylık kira ne kadar?
Pytanie o czynsz

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

Ek masraflar dahil mi?

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

Ile wynosi kaucja? Depozito ne kadar?
Pytanie o kaucję

Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom? Evi görmeye ne zaman gelebilirim?
Pytanie o termin zobaczenia lokum

Mieszkanie jest ________________. Ev ________________.
Umeblowanie mieszkania
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Życie za granicą
Zakwaterowanie
umeblowane mobilyalı

Stan umeblowania mieszkania

nieumeblowane mobilyasız
Stan umeblowania mieszkania

Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta? Evcil hayvan besleyebilir miyim?
Pytanie o zwierzęta domowe

Jak mogę zmienić dostawcę prądu? Elektrik şirketini nasıl değiştirebilirim?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu

Ilu innych lokatorów mieszka w tym
mieszkaniu?

Evde kaç kiracı kalıyor?

Pytanie o współlokatorów

Ile osób oglądało już to mieszkanie? Kaç kişi görmeye geldi?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem

Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące
instalacji elektrycznej i gazowej?

Elektrik ve gaz sayaçlarının son sayımlarını görebilir
miyim?

Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe

Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu? Kira süresi ne kadar?
Pytanie o okres najmu

Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie? Komşular arasında herhangi bir anlaşmazlık var mı?
Pytanie o spory sąsiedzkie

Jakie remonty zostały przeprowadzone? Hangi bakım ve onarımlar yapıldı?
Pytanie o przeprowadzone remonty

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

Kalorifer kazanı ne kadar eski ve en son ne zaman
kontrol edildi?

Pytanie o kocioł

Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację
elektryczną?

En son ne zaman yeni elektrik tesisatı döşendi?

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

Üst katta/alt katta/yan dairede kimler kalıyor?

Pytanie o bezpośrednich sąsiadów

Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe? Ev için ayrı araba park yeri var mı?
Pytanie o miejsce parkingowe

Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości? Burada daha önce hiç cinayet işlendi mi?
Pytanie o przeszłość miejsca

Czy ___________ działa? ____________ çalışıyor mu?
Pytanie o instalacje

instalacja wodno-kanalizacyjna su tesisatı
Rodzaj instalacji

ogrzewanie ısıtma sistemi
Rodzaj instalacji

Czy właściciel odpowiada za naprawy? Tamirat işleriyle ev sahibi mi ilgileniyor?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw

Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu? Gaz ve elektrik sayaçları nerede?
Pytanie o liczniki gazu i prądu

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

Elektrikli aletler için kullanma kılavuzları ve garanti
belgeleri var mı?

Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych

Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii? Elektrik, internet ve telefon hattı kim tarafından
sağlanıyor?

Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii

Gdzie jest termostat? Termostat nerede?
Pytanie o termostat

Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat
bezpieczeństwa gazu?

Gaz güvenlik sertifikasını görebilir miyim?

Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu
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Zakwaterowanie - Kupno
polski turecki
Ile ofert kupna domu złożono? Kaç alım teklifi verildi?

Pytanie o liczbę ofert kupna domu

Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż? Ev ne kadar zamandır emlak piyasasında?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż

Dlaczego sprzedający się wyprowadzają? Satıcı neden taşınıyor?
Pytanie o powód sprzedaży domu

Jak długo sprzedający mieszkał w tym
domu/mieszkaniu?

Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı?

Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał

Co obejmuje umowa sprzedaży? Satışa neler dahil?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży

Czy występowały jakieś problemy z
osiadaniem?

Evin temelinde sorun var mı?

Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu

Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia
własności nieruchomości?

Devir işlemleri için daha hesaplı bir yol bulmak mümkün
mü?

Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości

Co zostanie wybudowane w okolicy w
przyszłości?

Bu bölgeye ileride neler yapılacak?

Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia

Proszę o wycofanie oferty z biura
nieruchomości.

Evi satıştan kaldırabilir misiniz?

Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości

Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience? Mutfak ve banyo fayanslarını nereden alabilirim?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
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Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki
kuchenne?

Mutfak dolapları gibi sabit mobilyalar nereden alınmış?

Pytanie o meble
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