
Matkustaminen
Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet
Suomi Esperanto
Onko teillä ___? Ĉu vi havas ___?

Tietyn tuotteen tiedustelu

Mistä löydän ___? Kie mi povas trovi ___?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu

Paljonko tämä maksaa? Kiom estas tio?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu

Onko teillä mitään edullisempaa? Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta

Mihin aikaan avaatte / suljette? Kiam vi malfermas/fermas?
Aukioloaikojen tiedustelu

Katselen vain. Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua

Ostan sen. Mi aĉetos ĝin.
Ostopäätöksestä kertominen

Voinko maksaa luottokortilla? Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä

Saisinko kuitin, kiitos? Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kuitin pyytäminen

Saisinko kassin, kiitos? Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kassin pyytäminen

Haluaisin palauttaa tämän. Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet
Suomi Esperanto
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Voisinko sovittaa tätä? Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?

Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi

Mistä löydän sovituskopit? Kie estas la vestaroj?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu

Onko teillä tätä___? Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu

...S-kokona? ...malgranda?
Vaatekoko

M-kokona? ...meza?
Vaatekoko

L-kokona? ...granda?
Vaatekoko

XL-kokona? ...ekstragranda?
Vaatekoko

Onko näitä kenkiä kokona ___? Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu

Se on liian pieni. Ĝi estas tro malgranda.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni

Se on liian iso. Ĝi estas tro granda.
Kertominen, että vaate on liian suuri

Näyttääkö tämä hyvältä päälläni? Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen
Suomi Esperanto
Annan tästä [määrä]. Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.

Aloitushinnan kertominen
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Se on aivan liian kallis! Tiu estas tro kara

Vastalause hinnasta, liian korkea

Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla. Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen

_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni! _[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Viimeisen tarjouksen antaminen

Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut. Tiam mi ne interesas.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen

Sitten menen jonnekin muualle. Mi iros aliloken.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä

Minulla ei ole varaa siihen! Mi ne povas pagi ĝin!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen

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

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.

Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti
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