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هل لديكم____؟ Har ni ___?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Var kan jag hitta ___?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Hur mycket kostar den/det här?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ Har ni något billigare?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ Vilken tid öppnar/stänger ni?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Jag tittar bara.

إعالم البائع بأنك تتفرج وحسب ولست بحاجة إلى أية مساعدة في الوقت الحالي

سأشتريه. Jag köper den/det.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Kan jag betala med kreditkort?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Kan jag få kvittot, tack?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Kan jag få en kasse, tack?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Kan jag prova den här/det här/de här, tack?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Var är provrummet?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ Har ni den här i ___?

طلب قياس محدد للمالبس

...صغير؟ ... small?

قياس المالبس

.... متوسط؟ ... medium?

قياس مالبس

... كبير؟ ... large?

قياس مالبس

... كبير جدا؟ ... extra large?

قياس مالبس

هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟ Har ni de här skorna i storlek ___?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. Den/De är för liten/små.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. Den/De är för stor/a.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Passar jag i den/det/de här?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Jag ger dig _[summa]_ för den här.

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! Det är alldeles för dyrt!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان
آخر.

Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! _[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Då är jag inte längre intresserad.

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Då går jag någon annanstans.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Jag har inte råd med det!

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar
den/det/de.

قبول الصفقة بندم خفيف
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