
Život v zahraničí
Bydlení

Bydlení - Pronájem
česky dánsky
Hledám _______________ k pronájmu. Jeg leder efter en/et ____________ at leje.

Uvádět, že si chcete něco pronajmout

pokoj værelse
Druh ubytování

byt lejlighed
Druh ubytování

studio etværelseslejlighed
Druh ubytování

rodinný dům parcelhus
Druh ubytování

dvojdomek doppelthus
Druh ubytování

řadový dům rækkehus
Druh ubytování

Kolik stojí měsíční nájem? Hvor meget er den månedlige leje?
Dotaz, kolik stojí nájem

Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.? Er forbrug inklusiv?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně

Kolik je záloha? Hvor meget er indskuddet?
Dotaz o záloze

Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.? Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování

Byt je _____________. Lejligheden er ________________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
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zařízený møbleret

Stav bytu

nezařízený ikke møbleret
Stav bytu

Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena? Er husdyr tilladt?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata

Jak mohu změnit dodavatele energie? Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie

Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě? Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě

Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt? Hvor mange fremvisninger har der været på
lejligheden?

Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt

Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a
plynu?

Må jeg se gas- og elmåleren?

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

Na jak dlouho je nájemní doba? Hvor lang er lejeperioden?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba

Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy? Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy

Jaké renovace byly udělány? Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Dotaz, jaké renovace byly udělány

Jak je kotel starý a kdy byl naposledy
zkontrolován?

Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er
den sidst blevet kontrolleret?

Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován

Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v
bytě?

Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?

Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
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Kdo bydlí nahoře/dole/vedle? Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden

af?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás

Nachází se tam i parkovací místo? Er der en parkeringsplads inkluderet?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto

Byl zde někdo zavražděn? Er der nogen der er blevet myrdet her?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn

Funguje ____________? Virker _______________?
Dotaz, jestli všechno funguje

Instalatérství rørarbejdet
Vybavení

topení varmeanlægget
Vybavení

Má domovník/domovnice na starost opravy? Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Dotaz, kdo má na starost opravy

Kde jsou plynoměry a elektroměry? Hvor er gas- og elmåleren?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry

Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na
elektrické spotřebiče?

Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de
elektriske apparater?

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

Kdo je dodavatelem energie, televizního a
telefonního vysílání?

Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?

Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání

Mohu se podívat na termostat? Hvor er termostaten?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat

Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu? Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup
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Kolik nákupních nabídek domu bylo
předloženo?

Hvor mange tilbud har huset fået?

Dotaz, kolik nabídek měl daný dům

Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu? Hvor længe har huset været på markedet?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu

Proč se prodejci toho domu stěhují pryč? Hvorfor flytter sælgerne?
Dotaz, proč se tento dům prodává

Jak dlouho zde žil prodejec? Hvor længe har sælger boet der?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě

Co je zahrunuté v prodeji? Hvad er inkluderet i salget?
Dotaz, co je zahruté v prodeji

Byly zde nějaké problémy s podlahou? Har der været nogen sætningsproblemer?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu

Existuje levnější varianta převédení vlastnictví
majetku?

Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?

Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti

Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto
oblast?

Hvad skal der bygges i området i fremtiden?

Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast

Můžete stáhnout tento dům z trhu? Kan du tage huset af markedet?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu

Kde jste koupili kachličky do kuchyně a
koupelny?

Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?

Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny

Kde jste koupili vystavěný nábytek, např:
kuchyňskou linku?

Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx
køkkenskabe?

Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek
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