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Alloggio - 
esperanto cinese
Mi serĉas _______________ por lui. 我在寻找租用 _______________ 。

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron 房间
Tipo de loĝejo

apartamenton 公寓
Tipo de loĝejo

studĉambron 单人套间
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon 独立住宅
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon 半独立住宅
Tipo de loĝejo

vicdomon 排屋
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? 每月租金多少？
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? 请问电气水费包含在月租里面吗？
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? 押金多少？
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? 我什么时候可以过来看房？
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. 这间公寓________________。
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita 提供家具

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita 不提供家具
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? 请问可以养宠物吗？
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? 我如何更换能源供应商？
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? 这间公寓里还有几个租客呢？
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton 有多少人已经看过这间公寓了？
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

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

我能否看一看电气安装检查表/报告？

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

Kiom longa estas la lizkontrakto? 请问租期多久？
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? 请问邻居相处和睦吗？
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? 请问有哪些地方重新装修过？
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

请问热水器使用多久了，以及上一次检查是何时？

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

请问上一次公寓重组电路是何时？

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? 住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁？

Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? 请问包含停车位吗？
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? 这里有发生过命案吗？
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? 请问___________能正常运作吗？
Peti, se la instalado funkcias

la dukto 水管设备
Instalado

la hejtado 暖气
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? 请问房东负责维修吗？
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? 请问煤气表和电表在哪里？
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

你有电器使用手册和保修卡吗？

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

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

请问谁提供能源、宽带和固定电话？

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

Kie estas la termostato? 温度调节器在哪里？
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

我可以看看煤气安全证明书吗？

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco

Alloggio - 
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Kiom da proponoj jam havis? 这个房子有多少人愿意买？

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? 请问这个房子待价而沽多久了？
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? 请问房主为什么要卖房呢？
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? 请问房主在这里居住多久了？
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? 请问哪些包含在售价里？
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? 请问是否有沉降问题？
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? 请问有无便宜点的房产所有权转让？
Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? 请问这片区域未来有哪些发展项目？
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? 您能把这个房子从卖房市场上下架吗？
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖？

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

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

请问前任房主在哪里购买的家具，比如碗柜？

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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