
Matkustaminen
Ostoksilla

Ostoksilla - 
Esperanto Tšekki
Ĉu vi havas ___? Máte ___?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Kde můžu najít ___?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? Kolik to stojí?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Máte něco, co je levnější?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? Kdy otvíráte/zavíráte?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. Jenom se koukám.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. Koupím si to.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? Můžu platit kreditní kartou?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? Mohu mít účtenku, prosím?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? Mohu dostat tašku, prosím?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. Chtěla bych tohle vrátit.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? Mohu si toto vyzkoušet, prosím?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Kde jsou kabinky?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Máte tohle v ___?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ... S?
Vestograndeco

...meza? ... M?
Vestograndeco

...granda? ... L?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... XL
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Máte tyto boty ve velikosti ___?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. Je to příliš malé.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. Je to příliš velké.
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Vypadá to na mě dobře?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. Dám ti za to _[částka]_

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara To je příliš drahé!

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[částka]_ je moje poslední nabídka!
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. Tak nemám zájem.
Montri neintereson

Mi iros aliloken. Tak půjdu někam jinam.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! Nemůžu si to dovolit!
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

