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Alışveriş - 
Esperanto Almanca
Ĉu vi havas ___? Haben Sie ___?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Wo kann ich ___ finden?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? Wieviel kostet das?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. Ich schaue mich nur um.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. Ich werde es kaufen.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? Kann ich den Beleg haben, bitte?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? Kann ich bitte eine Tüte haben?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. Ich möchte das gerne umtauschen.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? Kann ich das bitte einmal anprobieren?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Wo sind die Umkleidekabinen?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Haben Sie das auch in ___?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ... S?
Vestograndeco

...meza? ... M?
Vestograndeco

...granda? ... L?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... XL
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. Es ist zu klein.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. Es ist zu groß.
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Steht mir das?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto

Alışveriş - 
Esperanto Almanca
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara Das ist viel zu teuer!

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. Dann bin ich nicht interessiert.
Montri neintereson

Mi iros aliloken. Dann werde ich woanders hingehen.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! Das kann ich mir nicht leisten!
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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