
Maahanmuutto
Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen
Suomi Tšekki
Haluaisin vuorata _________. Hledám _______________ k pronájmu.

Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin

huoneen pokoj
Asunnon tyyppi

kerrostaloasunnon byt
Asunnon tyyppi

yksiön studio
Asunnon tyyppi

omakotitalon rodinný dům
Asunnon tyyppi

paritalon dvojdomek
Asunnon tyyppi

rivitalon řadový dům
Asunnon tyyppi

Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Kolik stojí měsíční nájem?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on

Sisältyykö hintaan myös sivukulut? Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan

Kuinka paljon takuuvuokra on? Kolik je záloha?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on

Koska pääsen tutustumaan asuntoon? Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa

Asunto on _________. Byt je _____________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
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kalustettu zařízený

Asunnon tarpeisto

kalustamaton nezařízený
Asunnon tarpeisto

Ovatko kotieläimet sallittuja? Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja

Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa? Jak mohu změnit dodavatele energie?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu? Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu

Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty? Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen
lukemat?

Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?

Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat

Kuinka pitkä sopimus on? Na jak dlouho je nájemní doba?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on

Onko naapurien välillä ollut joitakin
erimielisyyksiä?

Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?

Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä

Mitä remontteja asuntoon on tehty? Jaké renovace byly udělány?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska
viimeksi se on tarkastettu?

Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?

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

Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu
sähköjohdot?

Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?

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

Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?

Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä

Onko parkkipaikkoja saatavilla? Nachází se tam i parkovací místo?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla

Onko ketään murhattu täällä? Byl zde někdo zavražděn?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä

Toimivatko _________? Funguje ____________?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä

putkistot Instalatérství
Välineet

lämmitykset topení
Välineet

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista? Má domovník/domovnice na starost opravy?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista

Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat? Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai
takuuta?

Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické
spotřebiče?

Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního
vysílání?

Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat

Missä termostaatti on? Mohu se podívat na termostat?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin

Voinko nähdä kaasulaitteiston
turvallisuustodistuksen?

Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?

Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen
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Asuminen - Ostaminen
Suomi Tšekki
Kuinka moni on jättänyt tarjouksen? Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?

Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta

Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla? Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla

Miksi talo on myynnissä? Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Kysyt, miksi talo on myynnissä

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä? Jak dlouho zde žil prodejec?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä

Mitä kauppa pitää sisällään? Co je zahrunuté v prodeji?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään

Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia? Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?

Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?

Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita

Voitko ottaa talon pois markkinoilta? Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat
peräisin?

Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu? Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou
linku?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet
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