
Matkustaminen
Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet
Suomi Arabia
Onko teillä ___? هل لديكم____؟

Tietyn tuotteen tiedustelu

Mistä löydän ___? أين يمكنني إيجاد______؟
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu

Paljonko tämä maksaa? كم سعر هذا؟
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu

Onko teillä mitään edullisempaa? هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta

Mihin aikaan avaatte / suljette? في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Aukioloaikojen tiedustelu

Katselen vain. أنا أتفرج وحسب
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua

Ostan sen. سأشتريه.
Ostopäätöksestä kertominen

Voinko maksaa luottokortilla? هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä

Saisinko kuitin, kiitos? هل يمكنني الحصول على اإليصال من فضلك؟
Kuitin pyytäminen

Saisinko kassin, kiitos? هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Kassin pyytäminen
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Matkustaminen
Ostoksilla
Haluaisin palauttaa tämän. أود إعادة هذا.

Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet
Suomi Arabia
Voisinko sovittaa tätä? هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟

Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi

Mistä löydän sovituskopit? أين هي غرف التبديل؟
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu

Onko teillä tätä___? هل لديكم هذا بقياس_____؟
Tietyn vaatekoon tiedustelu

...S-kokona? ...صغير؟
Vaatekoko

M-kokona? .... متوسط؟
Vaatekoko

L-kokona? ... كبير؟
Vaatekoko

XL-kokona? ... كبير جدا؟
Vaatekoko

Onko näitä kenkiä kokona ___? هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Tietyn kenkäkoon tiedustelu

Se on liian pieni. إنه صغير جدا.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
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Matkustaminen
Ostoksilla
Se on liian iso. إنه كبير جدا.

Kertominen, että vaate on liian suuri

Näyttääkö tämä hyvältä päälläni? هل يبدو هذا جيدا علي؟
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen
Suomi Arabia
Annan tästä [määrä]. سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.

Aloitushinnan kertominen

Se on aivan liian kallis! هذا غال جدا!
Vastalause hinnasta, liian korkea

Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla. لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen

_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni! عرضي األخير هو _[المبلغ]_!
Viimeisen tarjouksen antaminen

Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut. إذا أنا غير مهتم.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen

Sitten menen jonnekin muualle. إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä

Minulla ei ole varaa siihen! ال يمكنني دفع هذا السعر!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen

Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa,
mutta otan sen.

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني
سآخذه.

Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti
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