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Esperanto Grieks
Mi serĉas _______________ por lui. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron δωμάτιο
Tipo de loĝejo

apartamenton διαμέρισμα
Tipo de loĝejo

studĉambron γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon μονοκατοικία
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon ημι-ανεξάρτητο σπίτι
Tipo de loĝejo

vicdomon σπίτι σε σειρά κατοικιών
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. Το διαμέρισμα είναι ________________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita επιπλωμένο

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita μη επιπλωμένο
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

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

Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις
αερίου / ηλεκτρισμού;

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

Kiom longa estas la lizkontrakto? Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η
τελευταία επιθεώρηση;

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία
φορά;

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;

Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? Λειτουργεί ___________ ;
Peti, se la instalado funkcias

la dukto η υδραυλική εγκατάσταση
Instalado

la hejtado η θέρμανση
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του
ηλεκτρισμού;

Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και
εγγυήσεις;

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

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

Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και
τηλεφώνου;

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

Kie estas la termostato? Που είναι ο θερμοστάτης;
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού
αερίου;

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco
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Kiom da proponoj jam havis? Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος
μεταφοράς;

Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του
μπάνιου;

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

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως
τα αρμαράκια της κουζίνας;

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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