
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Espanja
Hyvä John Querido Juan:

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä Mamá / Papá:
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, Querido tío José:
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, Hola Juan:
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, Hola Juan:
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, Juan:
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, Querido:
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, Mi amor:
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, Amado Juan:
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. Gracias por su / tu email.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Oli mukava kuulla sinusta taas. Fue un placer escuchar de ti / usted.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...

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

Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi Espanja
Kirjoitan sinulle kertoakseni... Escribo para decirle / decirte que...

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... ¿Tienes / Tiene planes para... ?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

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

Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber /
ofrecerme / escribirme

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

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

Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito /
invitado / enviado

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... Me complace anunciar que...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle

Ilahduin kuullessani, että... Estoy encantado(a) de escuchar que...
Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... Siento informarte que...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. Lamenté mucho cuando escuché que..
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

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

Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva
página web en...

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

Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...

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

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

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.

Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. X te envía muchos cariños.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. Saluda a X de mi parte.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. Espero saber de ti pronto.
Vastauspyyntö

Kirjoita taas pian. Escríbeme pronto.
Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... Escríbeme cuando...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. Escríbeme cuando tengas más información.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. Cuídate / Cuídense
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. Te amo,
Kirje kumppanille

Terveisin, Cariños,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
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Parhain terveisin, Cariños,

Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, Cariños,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, Mis mejores deseos,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Con todo mi amor,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, Con todo mi amor,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Con amor,
Epämuodollinen, viestissä perheelle
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