
Maahanmuutto
Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen
Suomi Portugali
Haluaisin vuorata _________. Estou procurando por um(a) _______________ para

alugar.
Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin

huoneen quarto
Asunnon tyyppi

kerrostaloasunnon apartamento
Asunnon tyyppi

yksiön studio/quitinete
Asunnon tyyppi

omakotitalon casa separada
Asunnon tyyppi

paritalon casa germinada
Asunnon tyyppi

rivitalon moradia em banda
Asunnon tyyppi

Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Quanto custa o aluguel por mês?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on

Sisältyykö hintaan myös sivukulut? Os serviços utilitários estão inclusos?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan

Kuinka paljon takuuvuokra on? Qual é o valor do depósito?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on

Koska pääsen tutustumaan asuntoon? Quando posso vir para visitação?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa

Asunto on _________. O imóvel é ________________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
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kalustettu mobiliado

Asunnon tarpeisto

kalustamaton não mobiliado
Asunnon tarpeisto

Ovatko kotieläimet sallittuja? Há alguma restrição com animais de estimação?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja

Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa? Como posso mudar o fornecedor de energia?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu? Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu

Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty? Quantas pessoas já vieram para a visitação?
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen
lukemat?

Posso ver os registros e relatórios de instalação de
gás?

Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat

Kuinka pitkä sopimus on? Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on

Onko naapurien välillä ollut joitakin
erimielisyyksiä?

Houve alguma desavença entre os vizinhos?

Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä

Mitä remontteja asuntoon on tehty? Foram feitas reformas? Quais?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska
viimeksi se on tarkastettu?

Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada
pela última vez?

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

Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu
sähköjohdot?

Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?

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

Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?

Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä

Onko parkkipaikkoja saatavilla? Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla

Onko ketään murhattu täällä? Alguém já foi morto aqui?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä

Toimivatko _________? A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä

putkistot encanamento
Välineet

lämmitykset calefação/aquecimento
Välineet

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista? O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista

Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat? Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai
takuuta?

Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos
aparelhos elétricos?

Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

Quem fornece a energia elétrica, banda larga e
telefonia?

Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat

Missä termostaatti on? Onde fica o termostato?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin

Voinko nähdä kaasulaitteiston
turvallisuustodistuksen?

Posso ver o certificado de segurança do gás?

Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen
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Kuinka moni on jättänyt tarjouksen? Quantas ofertas já foram feitas?

Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta

Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla? Há quanto tempo está no mercado?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla

Miksi talo on myynnissä? Por que os donos estão se mudando?
Kysyt, miksi talo on myynnissä

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä? Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä

Mitä kauppa pitää sisällään? O que está incluído na venda?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään

Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia? Houve problemas de aluimento?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

É possível achar uma transferência mais barata?

Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Você sabe se existem projetos de construções nessa
área no futuro?

Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita

Voitko ottaa talon pois markkinoilta? Você pode retirar o imóvel do mercado?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat
peräisin?

De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu? De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha,
por exemplo?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

