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Logement - 
espéranto polonais
Mi serĉas _______________ por lui. Szukam _______________ do wynajęcia.

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron pokoju (mianownik: pokój)
Tipo de loĝejo

apartamenton mieszkania (mianownik: mieszkanie)
Tipo de loĝejo

studĉambron kawalerki (mianownik: kawalerka)
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon domu (mianownik: dom)
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon bliźniaka (mianownik: bliźniak)
Tipo de loĝejo

vicdomon szeregowca (mianownik: szeregowiec)
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Ile wynosi miesięczny czynsz?
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę
itp.?

Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Ile wynosi kaucja?
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. Mieszkanie jest ________________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita umeblowane

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita nieumeblowane
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Jak mogę zmienić dostawcę prądu?
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Ile osób oglądało już to mieszkanie?
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

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

Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji
elektrycznej i gazowej?

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

Kiom longa estas la lizkontrakto? Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Jakie remonty zostały przeprowadzone?
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

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

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w

mieszkaniu obok?
Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? Czy ___________ działa?
Peti, se la instalado funkcias

la dukto instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalado

la hejtado ogrzewanie
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? Czy właściciel odpowiada za naprawy?
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

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

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

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

Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?

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

Kie estas la termostato? Gdzie jest termostat?
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat
bezpieczeństwa gazu?

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco
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Kiom da proponoj jam havis? Ile ofert kupna domu złożono?

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Jak długo sprzedający mieszkał w tym
domu/mieszkaniu?

Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? Co obejmuje umowa sprzedaży?
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności
nieruchomości?

Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?

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

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki
kuchenne?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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