Imigrație
Cazare
Cazare - Chirie
Maghiară

Coreeană

Szeretnék _______________ bérelni.
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
szoba
Tipul de chirie
lakás
Tipul de chirie
stúdiólakás / garzon
Tipul de chirie
ház
Tipul de chirie
ikerház
Tipul de chirie
sorház
Tipul de chirie
Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
Întreabă cât costă chiria
A közművek benne vannak a bérleti díjban?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
Mennyibe kerül a letét?
Întreabă cât este depozitul
Mikor nézhetném meg?
Întreabă când poți vedea locuința
A lakás ____________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
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bútorozott
Condiții ale locuinței
bútorozatlan
Condiții ale locuinței
Lehet kisállatokat tartani?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
Hogyan tudok szolgáltatót váltani?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
Hányan laknak a lakásban?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
Hányan jöttek már megnézni a lakást?
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
Megnézhetném az eddigi a villany- és
gázszámlákat?
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
Milyen hosszú a bérlet időtartama?
Întreabă cât durează contractul de închiriere
Voltak viták a szomszédokkal?
Întreabă care este relația cu vecinii
Milyen javításokat végeztek?
Întreabă ce renovări s-au făcut
Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára
ellenőrizve?
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
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Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó
szomszédban?
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
Van parkoló is?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
Történt itt gyilkosság?
Întreabă dacă au avut loc crime
Működik a __________?
Întreabă dacă funcționează instalațiile
csőhálózat
Instalații
fűtés
Instalații
A főbérlő felelős a javításokért?
Întreabă cine face reparații
Hol a víz- és gázóra?
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
Van használati utasítás és garancia az elektronikai
berendezéseken?
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
Hol a hőfokszabályzó?
Întreabă dacă poți vedea termostatul
Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe
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Hányan tettek már ajánlatot?
Întreabă câte oferte a avut casa
Mióta árulják a házat?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
Miért árulják a házat?
Întreabă de ce se vinde casa
Mióta élt itt az előző lakó?
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
Mit foglal magában az értékesítés?
Întreabă ce este inclus în vânzare
Voltak problémák a ház süllyedésével?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
Lehetséges olcsóbban átíratni?
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
Miket fognak építeni a környéken?
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
Abbahagynák a ház árulását?
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă
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