
Maahanmuutto
Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen
Suomi Tanska
Haluaisin vuorata _________. Jeg leder efter en/et ____________ at leje.

Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin

huoneen værelse
Asunnon tyyppi

kerrostaloasunnon lejlighed
Asunnon tyyppi

yksiön etværelseslejlighed
Asunnon tyyppi

omakotitalon parcelhus
Asunnon tyyppi

paritalon doppelthus
Asunnon tyyppi

rivitalon rækkehus
Asunnon tyyppi

Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Hvor meget er den månedlige leje?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on

Sisältyykö hintaan myös sivukulut? Er forbrug inklusiv?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan

Kuinka paljon takuuvuokra on? Hvor meget er indskuddet?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on

Koska pääsen tutustumaan asuntoon? Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa

Asunto on _________. Lejligheden er ________________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
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kalustettu møbleret

Asunnon tarpeisto

kalustamaton ikke møbleret
Asunnon tarpeisto

Ovatko kotieläimet sallittuja? Er husdyr tilladt?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja

Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa? Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu? Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu

Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty? Hvor mange fremvisninger har der været på
lejligheden?

Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen
lukemat?

Må jeg se gas- og elmåleren?

Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat

Kuinka pitkä sopimus on? Hvor lang er lejeperioden?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on

Onko naapurien välillä ollut joitakin
erimielisyyksiä?

Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?

Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä

Mitä remontteja asuntoon on tehty? Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska
viimeksi se on tarkastettu?

Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er
den sidst blevet kontrolleret?

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

Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu
sähköjohdot?

Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?

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

Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden
af?

Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä

Onko parkkipaikkoja saatavilla? Er der en parkeringsplads inkluderet?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla

Onko ketään murhattu täällä? Er der nogen der er blevet myrdet her?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä

Toimivatko _________? Virker _______________?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä

putkistot rørarbejdet
Välineet

lämmitykset varmeanlægget
Välineet

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista? Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista

Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat? Hvor er gas- og elmåleren?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai
takuuta?

Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de
elektriske apparater?

Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?

Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat

Missä termostaatti on? Hvor er termostaten?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin

Voinko nähdä kaasulaitteiston
turvallisuustodistuksen?

Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?

Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen
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Suomi Tanska
Kuinka moni on jättänyt tarjouksen? Hvor mange tilbud har huset fået?

Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta

Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla? Hvor længe har huset været på markedet?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla

Miksi talo on myynnissä? Hvorfor flytter sælgerne?
Kysyt, miksi talo on myynnissä

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä? Hvor længe har sælger boet der?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä

Mitä kauppa pitää sisällään? Hvad er inkluderet i salget?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään

Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia? Har der været nogen sætningsproblemer?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?

Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Hvad skal der bygges i området i fremtiden?

Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita

Voitko ottaa talon pois markkinoilta? Kan du tage huset af markedet?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat
peräisin?

Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu? Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx
køkkenskabe?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet
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