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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Szukam _______________ do wynajęcia.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة pokoju (mianownik: pokój)

نوع المسكن

شقة mieszkania (mianownik: mieszkanie)

نوع المسكن

شقة كبيرة kawalerki (mianownik: kawalerka)

نوع المسكن

منزل منفصل domu (mianownik: dom)

نوع المسكن

منزل شبه منفصل bliźniaka (mianownik: bliźniak)

نوع المسكن

منزل ذي شرفة szeregowca (mianownik: szeregowiec)

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Ile wynosi miesięczny czynsz?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę
itp.?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Ile wynosi kaucja?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  Mieszkanie jest ________________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة umeblowane

وضع الشقة

غير مفروشة nieumeblowane

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Jak mogę zmienić dostawcę prądu?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Ile osób oglądało już to mieszkanie?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji
elektrycznej i gazowej?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Jakie remonty zostały przeprowadzone?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

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

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w
mieszkaniu obok?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Czy ___________ działa?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة instalacja wodno-kanalizacyjna

المرافق

التسخين ogrzewanie

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Czy właściciel odpowiada za naprawy?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

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

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Gdzie jest termostat?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat
bezpieczeństwa gazu?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Ile ofert kupna domu złożono?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Jak długo sprzedający mieszkał w tym
domu/mieszkaniu?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Co obejmuje umowa sprzedaży?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności
nieruchomości?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki
kuchenne?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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