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Ĉu vi havas ___? Do you have ___?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Where can I find ___?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? How much is this?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Do you have anything that is less expensive?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? What time do you open/close?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. I'm just browsing.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. I'll buy it.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? May I pay with credit card?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? May I have the receipt, please?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? May I have a bag, please?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. I would like to return this.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? May I try this on, please?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Where are the changing rooms?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Do you have this in ___?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ... small?
Vestograndeco

...meza? ... medium?
Vestograndeco

...granda? ... large?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... extra large?
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Do you have these shoes in size ___?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. It's too small.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. It's too big.
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Does this look good on me?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. I'll give you _[amount]_ for this.

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara That's way too expensive!

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[amount]_ is my final offer!
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. Then I'm not interested.
Montri neintereson

Mi iros aliloken. Then I will go somewhere else.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! I can't afford it!
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. That's more than I can really afford but I'll take it.
Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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