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Wohnen - 
Arabisch Tschechisch

أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Hledám _______________ k pronájmu.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة pokoj

نوع المسكن

شقة byt

نوع المسكن

شقة كبيرة studio

نوع المسكن

منزل منفصل rodinný dům

نوع المسكن

منزل شبه منفصل dvojdomek

نوع المسكن

منزل ذي شرفة řadový dům

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Kolik stojí měsíční nájem?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Kolik je záloha?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  Byt je _____________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة zařízený

وضع الشقة

غير مفروشة nezařízený

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Jak mohu změnit dodavatele energie?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

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

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Na jak dlouho je nájemní doba?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Jaké renovace byly udělány?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

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

Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Nachází se tam i parkovací místo?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Byl zde někdo zavražděn?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Funguje ____________?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة Instalatérství

المرافق

التسخين topení

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Má domovník/domovnice na starost opravy?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Kde jsou plynoměry a elektroměry?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické
spotřebiče?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního
vysílání?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Mohu se podívat na termostat?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز

Wohnen - 
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

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

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Jak dlouho zde žil prodejec?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Co je zahrunuté v prodeji?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Byly zde nějaké problémy s podlahou?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Můžete stáhnout tento dům z trhu?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou
linku?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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