
Immigration
Bolig

Bolig - Leje
dansk polsk
Jeg leder efter en/et ____________ at leje. Szukam _______________ do wynajęcia.

Angiv at du gerne vil leje noget

værelse pokoju (mianownik: pokój)
Indlogeringstype

lejlighed mieszkania (mianownik: mieszkanie)
Indlogeringstype

etværelseslejlighed kawalerki (mianownik: kawalerka)
Indlogeringstype

parcelhus domu (mianownik: dom)
Indlogeringstype

doppelthus bliźniaka (mianownik: bliźniak)
Indlogeringstype

rækkehus szeregowca (mianownik: szeregowiec)
Indlogeringstype

Hvor meget er den månedlige leje? Ile wynosi miesięczny czynsz?
Spørg hvor meget lejen er

Er forbrug inklusiv? Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę
itp.?

Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv

Hvor meget er indskuddet? Ile wynosi kaucja?
Spørg hvor meget indskuddet er

Hvornår kan jeg komme og se stedet? Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?
Spørg hvornår du kan se stedet

Lejligheden er ________________. Mieszkanie jest ________________.
Angiv om stedet er møbleret eller ej
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møbleret umeblowane

Lejlighedens stand

ikke møbleret nieumeblowane
Lejlighedens stand

Er husdyr tilladt? Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?
Spørg om husdyr er tilladt

Hvordan kan jeg skifte energiforsyning? Jak mogę zmienić dostawcę prądu?
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning

Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden? Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden

Hvor mange fremvisninger har der været på
lejligheden?

Ile osób oglądało już to mieszkanie?

Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede

Må jeg se gas- og elmåleren? Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji
elektrycznej i gazowej?

Spørg om du må se gas- og elmåleren

Hvor lang er lejeperioden? Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
Spørg hvor lang lejeperioden er

Har der været uoverensstemmelser mellem
naboerne?

Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?

Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne

Hvilke renoveringer er der blevet foretaget? Jakie remonty zostały przeprowadzone?
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget

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

Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była
ostatnia inspekcja?

Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret

Hvornår blev der sidst trukket ledninger i
lejligheden?

Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?

Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
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Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved
siden af?

Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w
mieszkaniu obok?

Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af

Er der en parkeringsplads inkluderet? Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil

Er der nogen der er blevet myrdet her? Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her

Virker _______________? Czy ___________ działa?
Spørg om faciliteterne virker

rørarbejdet instalacja wodno-kanalizacyjna
Faciliteter

varmeanlægget ogrzewanie
Faciliteter

Er udlejeren ansvarlig for at udføre
reparationer?

Czy właściciel odpowiada za naprawy?

Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer

Hvor er gas- og elmåleren? Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
Spørg hvor gas- og elmåleren er

Har du nogle instruktionsmanualer og garantier
på de elektriske apparater?

Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub gwarancje
urządzeń elektrycznych?

Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater

Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og
telefoni?

Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?

Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er

Hvor er termostaten? Gdzie jest termostat?
Spørg om du må se termostaten

Må jeg se sikkerhedscertifikatet over
gasinstallationen?

Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat
bezpieczeństwa gazu?

Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen
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Hvor mange tilbud har huset fået? Ile ofert kupna domu złożono?

Spørg hvor mange tilbud huset har fået

Hvor længe har huset været på markedet? Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
Spørg hvor længe huset har været på markedet

Hvorfor flytter sælgerne? Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
Spørg hvorfor huset skal sælges

Hvor længe har sælger boet der? Jak długo sprzedający mieszkał w tym
domu/mieszkaniu?

Spørg hvor længe sælger har boet der

Hvad er inkluderet i salget? Co obejmuje umowa sprzedaży?
Spørg hvad der er inkluderet i salget

Har der været nogen sætningsproblemer? Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer

Er det muligt at finde en billigere overførsel af
ejendom?

Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności
nieruchomości?

Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere

Hvad skal der bygges i området i fremtiden? Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er

Kan du tage huset af markedet? Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
Spørg om huset kan tages af markedet

Hvor kommer køkkenet og
badeværelsesfliserne fra?

Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?

Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser

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

Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki
kuchenne?

Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar
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