
Pille ja Lauri kirjutavad kuulutuse                                                                                             Tööleht 12.4 
 

 1. Loe.  
 

Sobivat üürikorterit on raske leida. Lauri ja Pille otsivad edasi. Pille leiab uue kuulutuse internetist.  

Lauri leiab uue kuulutuse ajalehest.  
 

 Kuulutus internetist: 
 

Anda üürile korter  

Tube: 1 

Üldpind: 34 m²  

Korrus/Korruseid: 8/9 

Seisukord: renoveeritud 

m²/€: 5.88 €  

Hind: 200 € 

Lisainformatsioon: 

kivimaja, köögipind 7 m², rõdupind 5 m², toad eraldi, mööbel, 

pakettaknad, parkett, lift, parkimine tasuta.  

Üürile anda renoveeritud, rõduga korter. Köögis on mööbel, külmik, 

uus pesumasin, elutoas lahtikäiv diivan, suur voodi, kapp, teler. 

Keskküte. Soe, väga heas korras korter. KORTER ON VABA. Lisaks 

üürile tuleb tasuda interneti eest. Kommunaalmaksed talvel 100 eurot, 

suvel 70 eurot. 

 

 Kuulutus ajalehest: 
 

Anda üürile korter 

Tube: 2 

Üldpind: 38 m2 

Korrus/korruseid: 2/4 

Seisukord: renoveerimata 

Hind: 175 € 

Lisainformatsioon:  

puumaja, ahiküte, 1 magamistuba, turvauks. 

Üürile anda 2-toaline korter. Korter on möbleerimata. Köögis on 

olemas pliit, külmik, pesumasin. Olemas uued aknad, rõdu, parkett. 

Vannituba (olemas dušš) ja WC eraldi. Kommunaalmaksed soodsad. 

Parkimine maja ees. Kesklinn on 5 minuti tee kaugusel.  
 

 

 

 2. Grupitöö. Võrrelge kuulutusi. Joonige alla mõlema korteri positiivsed 

omadused. Tõmmake ring ümber negatiivsetele omadustele. Põhjendage. 
 

3. Lauri ja Pille otsustavad ise kuulutuse koostada. Nii saavad nad oma soovid ise kirja panna. 

Aita neil kuulutus kirjutada. 
 

Noor pere soovib üürida ............................................................................................ (mitme toalise korteri?) 

............................................................................................................................................ (kus? linn/linnaosa).  

Soovitav ................................................................ (mis küte?). Korter võiks olla möbleeritud / möbleerimata.  

Korteris võiks olla ...................................................................................................................... (mis mööbel?). 

Endal olemas ............................................................................................................................... (mis mööbel?) 

Pere on nõus /ei ole nõus korterit ise renoveerima. Parkimiskohta on vaja /ei ole vaja.  

Lemmikloomi on /ei ole. Hind kuni ............................. eurot kuus. 

Üürimisega on kiire /ei ole kiire.  

Telefon .................................................... e-posti aadress .................................................... 

 

4. Kodutöö. Vaata pilti töölehelt  12.1. Koosta ise selle maja üürikuulutus. 

 

möbleerimata − немеблированный 

on lubatud − разрешено 

pole lubatud − не разрешено 

on nõus renoveerima − готовы обновлять 

soovitav − желательно 

otsustavad koostada − решают составить 

soodsad maksed − льготная оплата 

üürimisega on kiire − с арендой срoчно 

 

 

 

soodne : soodsad 

 


