
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Saksa
Hyvä John Lieber Johannes,

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä Liebe(r) Mama / Papa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, Lieber Onkel Hieronymus,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, Hallo Johannes,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, Hey Johannes,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, Johannes,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, Mein(e) Liebe(r),
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, Mein(e) Liebste(r),
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, Liebster Johannes,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. Vielen Dank für Deine Email.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Oli mukava kuulla sinusta taas. Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr
geschrieben habe.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
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Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme
yhteydessä.

Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört
haben.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi Saksa
Kirjoitan sinulle kertoakseni... Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... Hast Du schon Pläne für...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das
Senden von...

Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das
Angebot / das Schreiben...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich
einzuladen / mir ... zu schicken.

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle

Ilahduin kuullessani, että... Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... Leider muss ich Dir berichten, dass...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla
verkkosivuillani osoitteessa...

Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue
Website unter ... anschauen würdest.

Ystävän kutsuminen verkkosivuille
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Lisää minut ... Messengeriin.
Käyttäjätunnukseni on...

Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein
Nutzername ist...

Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus
Suomi Saksa
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä
kovin.

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich
sie vermisse.

Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. ... grüßt herzlich.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. Bitte grüße... von mir.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Vastauspyyntö

Kirjoita taas pian. Schreib mir bitte bald zurück.
Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... Bitte schreib mir zurück, wenn...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. Mach's gut.
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. Ich liebe Dich.
Kirje kumppanille

Terveisin, Herzliche Grüße
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
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Parhain terveisin, Mit besten Grüßen

Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, Beste Grüße
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, Alles Gute
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Alles Liebe
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, Alles Liebe
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Alles Liebe
Epämuodollinen, viestissä perheelle
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