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Esperanto Japani
Ĉu vi havas ___? ___を持っていますか?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? ___はどこで探せますか?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? これはいくらですか?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? もっと値段が低いものはありませんか?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? 開店/閉店時間はいつですか?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. 見てるだけです
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. 買います
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? クレジットカードで払ってもいいですか?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? レシートをください
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? 袋をください
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. これを返却したいです
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? これを試着してもいいですか?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? 試着室はどこですか?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? この服の___サイズはありますか?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ... S?
Vestograndeco

...meza? ... M?
Vestograndeco

...granda? ... L?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... XL?
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? この靴の___サイズはありますか?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. 小さすぎます
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. 大きすぎます
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? この服は私に似合っていますか?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. _[値段]_で買います

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara それは値段が高すぎる！

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. _[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけま
した

Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! [値段]_が最後のオファーだ！
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. 私は興味がありません
Montri neintereson

Mi iros aliloken. どこか他のところに行きます
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! 払えません！
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. 私が払える金額を超えているけれども、買います。
Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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