
Maahanmuutto
Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen
Suomi Turkki
Haluaisin vuorata _________. Bir _______________ kiralamak istiyorum.

Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin

huoneen oda
Asunnon tyyppi

kerrostaloasunnon daire
Asunnon tyyppi

yksiön stüdyo daire
Asunnon tyyppi

omakotitalon müstakil ev
Asunnon tyyppi

paritalon yarı müstakil ev
Asunnon tyyppi

rivitalon sıralı ev
Asunnon tyyppi

Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Aylık kira ne kadar?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on

Sisältyykö hintaan myös sivukulut? Ek masraflar dahil mi?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan

Kuinka paljon takuuvuokra on? Depozito ne kadar?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on

Koska pääsen tutustumaan asuntoon? Evi görmeye ne zaman gelebilirim?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa

Asunto on _________. Ev ________________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
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kalustettu mobilyalı

Asunnon tarpeisto

kalustamaton mobilyasız
Asunnon tarpeisto

Ovatko kotieläimet sallittuja? Evcil hayvan besleyebilir miyim?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja

Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa? Elektrik şirketini nasıl değiştirebilirim?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu? Evde kaç kiracı kalıyor?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu

Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty? Kaç kişi görmeye geldi?
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen
lukemat?

Elektrik ve gaz sayaçlarının son sayımlarını görebilir
miyim?

Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat

Kuinka pitkä sopimus on? Kira süresi ne kadar?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on

Onko naapurien välillä ollut joitakin
erimielisyyksiä?

Komşular arasında herhangi bir anlaşmazlık var mı?

Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä

Mitä remontteja asuntoon on tehty? Hangi bakım ve onarımlar yapıldı?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska
viimeksi se on tarkastettu?

Kalorifer kazanı ne kadar eski ve en son ne zaman
kontrol edildi?

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

Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu
sähköjohdot?

En son ne zaman yeni elektrik tesisatı döşendi?

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

Üst katta/alt katta/yan dairede kimler kalıyor?

Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä

Onko parkkipaikkoja saatavilla? Ev için ayrı araba park yeri var mı?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla

Onko ketään murhattu täällä? Burada daha önce hiç cinayet işlendi mi?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä

Toimivatko _________? ____________ çalışıyor mu?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä

putkistot su tesisatı
Välineet

lämmitykset ısıtma sistemi
Välineet

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista? Tamirat işleriyle ev sahibi mi ilgileniyor?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista

Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat? Gaz ve elektrik sayaçları nerede?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai
takuuta?

Elektrikli aletler için kullanma kılavuzları ve garanti
belgeleri var mı?

Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

Elektrik, internet ve telefon hattı kim tarafından
sağlanıyor?

Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat

Missä termostaatti on? Termostat nerede?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin

Voinko nähdä kaasulaitteiston
turvallisuustodistuksen?

Gaz güvenlik sertifikasını görebilir miyim?

Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen
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Kuinka moni on jättänyt tarjouksen? Kaç alım teklifi verildi?

Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta

Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla? Ev ne kadar zamandır emlak piyasasında?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla

Miksi talo on myynnissä? Satıcı neden taşınıyor?
Kysyt, miksi talo on myynnissä

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä? Satıcı ne kadar zaman burada yaşadı?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä

Mitä kauppa pitää sisällään? Satışa neler dahil?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään

Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia? Evin temelinde sorun var mı?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Devir işlemleri için daha hesaplı bir yol bulmak mümkün
mü?

Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Bu bölgeye ileride neler yapılacak?

Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita

Voitko ottaa talon pois markkinoilta? Evi satıştan kaldırabilir misiniz?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat
peräisin?

Mutfak ve banyo fayanslarını nereden alabilirim?

Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu? Mutfak dolapları gibi sabit mobilyalar nereden alınmış?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

