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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Jeg leder efter en/et ____________ at leje.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة værelse

نوع المسكن

شقة lejlighed

نوع المسكن

شقة كبيرة etværelseslejlighed

نوع المسكن

منزل منفصل parcelhus

نوع المسكن

منزل شبه منفصل doppelthus

نوع المسكن

منزل ذي شرفة rækkehus

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Hvor meget er den månedlige leje?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Er forbrug inklusiv?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Hvor meget er indskuddet?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Hvornår kan jeg komme og se stedet?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  Lejligheden er ________________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة møbleret

وضع الشقة

غير مفروشة ikke møbleret

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Er husdyr tilladt?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Hvor mange fremvisninger har der været på
lejligheden?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Må jeg se gas- og elmåleren?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Hvor lang er lejeperioden?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

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

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

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden
af?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Er der en parkeringsplads inkluderet?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Er der nogen der er blevet myrdet her?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Virker _______________?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة rørarbejdet

المرافق

التسخين varmeanlægget

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Hvor er gas- og elmåleren?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de
elektriske apparater?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Hvor er termostaten?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Hvor mange tilbud har huset fået?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Hvor længe har huset været på markedet?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Hvorfor flytter sælgerne?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Hvor længe har sælger boet der?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Hvad er inkluderet i salget?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Har der været nogen sætningsproblemer?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Hvad skal der bygges i området i fremtiden?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Kan du tage huset af markedet?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

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

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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