
Matkustaminen
Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet
Suomi Ranska
Onko teillä ___? Avez-vous ___ ?

Tietyn tuotteen tiedustelu

Mistä löydän ___? Où puis-je trouver ___ ?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu

Paljonko tämä maksaa? Combien ça coûte ?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu

Onko teillä mitään edullisempaa? Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta

Mihin aikaan avaatte / suljette? À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Aukioloaikojen tiedustelu

Katselen vain. Je regarde, c'est tout.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua

Ostan sen. Je le prends.
Ostopäätöksestä kertominen

Voinko maksaa luottokortilla? Je peux payer par carte ?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä

Saisinko kuitin, kiitos? Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Kuitin pyytäminen

Saisinko kassin, kiitos? Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Kassin pyytäminen

Haluaisin palauttaa tämän. Je voudrais échanger cet article.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet
Suomi Ranska
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Matkustaminen
Ostoksilla
Voisinko sovittaa tätä? Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?

Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi

Mistä löydän sovituskopit? Où sont les cabines d'essayage ?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu

Onko teillä tätä___? Vous l'avez en ___ ?
Tietyn vaatekoon tiedustelu

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

M-kokona? ... M ?
Vaatekoko

L-kokona? ... L ?
Vaatekoko

XL-kokona? ... XL ?
Vaatekoko

Onko näitä kenkiä kokona ___? Vous avez ces chaussures en ___ ?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu

Se on liian pieni. C'est trop petit.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni

Se on liian iso. C'est trop grand.
Kertominen, että vaate on liian suuri

Näyttääkö tämä hyvältä päälläni? Ça me va bien ?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen
Suomi Ranska
Annan tästä [määrä]. Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.

Aloitushinnan kertominen
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Se on aivan liian kallis! C'est beaucoup trop cher !

Vastalause hinnasta, liian korkea

Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla. Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen

_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni! _[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Viimeisen tarjouksen antaminen

Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut. Alors je ne suis pas intéressé(e).
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen

Sitten menen jonnekin muualle. Alors je vais aller voir ailleurs.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä

Minulla ei ole varaa siihen! Je ne peux pas me le permettre.
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen

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

Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le
prends.

Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti
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