Immigration
Bostad
Bostad - Hyra
Tjeckiska

Arabiska

Hledám _______________ k pronájmu.

____________ ﺃﻧﺎ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ
.ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ

Ange att du vill hyra någonting
pokoj

ﻏﺮﻓﺔ

Typ av bostad
byt

ﺷﻘﺔ

Typ av bostad
studio

ﺷﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

Typ av bostad
rodinný dům

ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Typ av bostad
dvojdomek

ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Typ av bostad
řadový dům

ﻣﻨﺰﻝ ﺫﻱ ﺷﺮﻓﺔ

Typ av bostad
Kolik stojí měsíční nájem?

ﻛﻢ ﺳﻴﻜﻠﻔﻨﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ؟

Fråga hur mycket hyran ligger på
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?

ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ؟

Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår
Kolik je záloha?

ﻛﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ؟

Fråga hur mycket depositionen är
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Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?

ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﺓ؟

Fråga när du kan se bostaden
Byt je _____________.

.______________ ﺍﻟﺸﻘﺔ

Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
zařízený

ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Lägenhetens skick
nezařízený

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Lägenhetens skick
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?

ﻫﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ
ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ؟

Fråga om husdjur är tillåtna
Jak mohu změnit dodavatele energie?

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ؟

Fråga hur du kan byta energileverantör
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟

Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a
plynu?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﻭﺷﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ؟

Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen
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Na jak dlouho je nájemní doba?

ﻛﻢ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ؟

Fråga hur länge kontraktet är
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ؟

Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna
Jaké renovace byly udělány?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺟﺮﻳﺖ؟

Fråga vilka renovationer som har gjorts
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy
zkontrolován?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻐﻼﻳﺔ ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻓﺤﺼﻬﺎ؟

Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v
bytě?

ﻣﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺳﻼﻙ
ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?

ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ
ﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ؟/ﺍﻟﺴﻔﻠﯩ/ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under
Nachází se tam i parkovací místo?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺮﻛﻦ؟

Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil
Byl zde někdo zavražděn?

ﻫﻞ ﻗﺘﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟

Fråga om någon har blivit mördad där
Funguje ____________?

ﻫﻞ _________________ ﻳﻌﻤﻞ؟

Fråga om faciliteterna fungerar
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Instalatérství

ﺍﻟﺴﺒﺎﻛﺔ

Faciliteter
topení

ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ

Faciliteter
Má domovník/domovnice na starost opravy?

ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻝ ﻋﻦ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ؟

Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer
Kde jsou plynoměry a elektroměry?

ﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؟

Fråga var du gas- och elmätarna är
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na
elektrické spotřebiče?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻳﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻤﻴﺎﺕ
ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ؟

Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna
Kdo je dodavatelem energie, televizního a
telefonního vysílání?

 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؟

Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon
Mohu se podívat na termostat?

ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ؟

Fråga om du kan se termostaten
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ؟

Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen
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Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Fråga hur många som har budat på huset
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?

ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻮﻥ؟

Fråga varför de säljer huset
Jak dlouho zde žil prodejec?

ﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Fråga hur länge säljaren har bott där
Co je zahrunuté v prodeji?

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ

Fråga vad som är inkluderat i köpet
Byly zde nějaké problémy s podlahou?

ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺽ؟

Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví
majetku?

ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻘﻞ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍ؟

Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto
oblast?

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟

Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är
Můžete stáhnout tento dům z trhu?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Fråga om huset kan tas bort från marknaden
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Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?

ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺟﻠﺐ ﺑﻼﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ؟

Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např:
kuchyňskou linku?

ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺛﺎﺙ
 ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ؟،ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ

Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna
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