
Maahanmuutto
Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen
Suomi Esperanto
Haluaisin vuorata _________. Mi serĉas _______________ por lui.

Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin

huoneen ĉambron
Asunnon tyyppi

kerrostaloasunnon apartamenton
Asunnon tyyppi

yksiön studĉambron
Asunnon tyyppi

omakotitalon izolite starantan domon
Asunnon tyyppi

paritalon partizolite starantan domon
Asunnon tyyppi

rivitalon vicdomon
Asunnon tyyppi

Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Kiom estas la monate lupago?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on

Sisältyykö hintaan myös sivukulut? Ĉu estas utilecoj inkludata?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan

Kuinka paljon takuuvuokra on? Kiom estas la deponejo?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on

Koska pääsen tutustumaan asuntoon? Kiam mi povas veni por spektado?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa

Asunto on _________. La apartamento estas _____________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
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kalustettu meblita

Asunnon tarpeisto

kalustamaton nemeblita
Asunnon tarpeisto

Ovatko kotieläimet sallittuja? Ĉu estas dombestoj permesataj?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja

Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa? Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu? Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu

Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty? Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen
lukemat?

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

Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat

Kuinka pitkä sopimus on? Kiom longa estas la lizkontrakto?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on

Onko naapurien välillä ollut joitakin
erimielisyyksiä?

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?

Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä

Mitä remontteja asuntoon on tehty? Kio renovigadoj estis faritaj?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska
viimeksi se on tarkastettu?

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu

Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu
sähköjohdot?

Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?

Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
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Kuka asuu asunnon
yläpuolella/alapuolella/vieressä?

Kiu vivas supre/malsupre/apude?

Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä

Onko parkkipaikkoja saatavilla? Ĉu estas parkadospaco?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla

Onko ketään murhattu täällä? Ĉu iu iam murdis tie?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä

Toimivatko _________? Ĉu _____________ funkcias?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä

putkistot la dukto
Välineet

lämmitykset la hejtado
Välineet

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista? Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista

Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat? Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai
takuuta?

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj
eroj?

Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

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

Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat

Missä termostaatti on? Kie estas la termostato?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin

Voinko nähdä kaasulaitteiston
turvallisuustodistuksen?

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?

Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen
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Kuinka moni on jättänyt tarjouksen? Kiom da proponoj jam havis?

Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta

Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla? Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla

Miksi talo on myynnissä? Kial la vendistoj movas?
Kysyt, miksi talo on myynnissä

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä? Kiom longe la vendisto vivis tie?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä

Mitä kauppa pitää sisällään? Kio inkluzivas en la vendo?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään

Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia? Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?

Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?

Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita

Voitko ottaa talon pois markkinoilta? Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat
peräisin?

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu? Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet
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