
Život v zahraničí
Bydlení

Bydlení - Pronájem
česky arabsky
Hledám _______________ k pronájmu. أنا أبحث عن ____________ لإليجار.

Uvádět, že si chcete něco pronajmout

pokoj غرفة
Druh ubytování

byt شقة
Druh ubytování

studio شقة كبيرة
Druh ubytování

rodinný dům منزل منفصل
Druh ubytování

dvojdomek منزل شبه منفصل
Druh ubytování

řadový dům منزل ذي شرفة
Druh ubytování

Kolik stojí měsíční nájem? كم سيكلفني اإليجار شهريا؟
Dotaz, kolik stojí nájem

Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.? هل المرافق متضمنة؟
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně

Kolik je záloha? كم مبلغ اإليداع؟
Dotaz o záloze
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Život v zahraničí
Bydlení
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.? متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟

Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování

Byt je _____________. الشقة ______________. 
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne

zařízený مفروشة
Stav bytu

nezařízený غير مفروشة
Stav bytu

Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena? هل الحيوانات األليفة مسموحة؟
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata

Jak mohu změnit dodavatele energie? كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie

Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě? كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون في
الشقة؟

Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě

Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt? كم عدد المشاهدات السابقة؟
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt

Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a
plynu?

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace

Na jak dlouho je nájemní doba? كم مدة اإليجار؟
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
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Život v zahraničí
Bydlení
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy? هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟

Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy

Jaké renovace byly udělány? ما هي التجديدات التي أجريت؟
Dotaz, jaké renovace byly udělány

Jak je kotel starý a kdy byl naposledy
zkontrolován?

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة
التي تم فحصها؟

Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován

Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v
bytě?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody

Kdo bydlí nahoře/dole/vedle? من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás

Nachází se tam i parkovací místo? هل هناك مكان للركن؟
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto

Byl zde někdo zavražděn? هل قتل أحدهم هنا من قبل؟
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn

Funguje ____________? هل _________________ يعمل؟
Dotaz, jestli všechno funguje

Instalatérství السباكة
Vybavení

topení التسخين
Vybavení

Má domovník/domovnice na starost opravy? من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟
Dotaz, kdo má na starost opravy
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Kde jsou plynoměry a elektroměry? أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟

Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry

Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na
elektrické spotřebiče?

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت على
المعدات الكهربائية؟

Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče

Kdo je dodavatelem energie, televizního a
telefonního vysílání?

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف المنزلي؟
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání

Mohu se podívat na termostat? أين هو مقياس الحرارة؟
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat

Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu? هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز؟
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup
česky arabsky
Kolik nákupních nabídek domu bylo
předloženo?

كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům

Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu? كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu

Proč se prodejci toho domu stěhují pryč? لماذا ينتقل البائعون؟
Dotaz, proč se tento dům prodává

Jak dlouho zde žil prodejec? كم المدة التي عاشها البائع في هذا المنزل؟
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě

Co je zahrunuté v prodeji? ما الذي تتضمنه عملية البيع
Dotaz, co je zahruté v prodeji
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Byly zde nějaké problémy s podlahou? هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟

Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu

Existuje levnější varianta převédení vlastnictví
majetku?

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل سعرا؟
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti

Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto
oblast?

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في المستقبل؟
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast

Můžete stáhnout tento dům z trhu? هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu

Kde jste koupili kachličky do kuchyně a
koupelny?

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny

Kde jste koupili vystavěný nábytek, např:
kuchyňskou linku?

من أين جلب المالكون األثاث الثابت، خزانات
المطبخ؟

Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek
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