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Mi serĉas _______________ por lui. Estou procurando por um(a) _______________ para

alugar.
Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron quarto
Tipo de loĝejo

apartamenton apartamento
Tipo de loĝejo

studĉambron studio/quitinete
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon casa separada
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon casa germinada
Tipo de loĝejo

vicdomon moradia em banda
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Quanto custa o aluguel por mês?
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? Os serviços utilitários estão inclusos?
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Qual é o valor do depósito?
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Quando posso vir para visitação?
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. O imóvel é ________________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita mobiliado

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita não mobiliado
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Há alguma restrição com animais de estimação?
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Como posso mudar o fornecedor de energia?
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Quantas pessoas já vieram para a visitação?
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la
elektraj kaj gasaj instaladoj?

Posso ver os registros e relatórios de instalação de
gás?

Peti, se vi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj

Kiom longa estas la lizkontrakto? Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? Houve alguma desavença entre os vizinhos?
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Foram feitas reformas? Quais?
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada
pela última vez?

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita

Seite 2 22.05.2023



Auswandern
Wohnen
Kiu vivas supre/malsupre/apude? Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?

Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? Alguém já foi morto aqui?
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
Peti, se la instalado funkcias

la dukto encanamento
Instalado

la hejtado calefação/aquecimento
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos
aparelhos elétricos?

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

Kiu provizas la energion, la larĝbendan
interreton kaj la telefonon?

Quem fornece a energia elétrica, banda larga e
telefonia?

Peti kiuj provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon

Kie estas la termostato? Onde fica o termostato?
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Posso ver o certificado de segurança do gás?

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco
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Kiom da proponoj jam havis? Quantas ofertas já foram feitas?

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? Há quanto tempo está no mercado?
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? Por que os donos estão se mudando?
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? O que está incluído na venda?
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Houve problemas de aluimento?
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? É possível achar uma transferência mais barata?
Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Você sabe se existem projetos de construções nessa
área no futuro?

Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Você pode retirar o imóvel do mercado?
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha,
por exemplo?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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