
Călătorie
Cumpărături

Cumpărături - De bază
Română Engleză
Aveți ___ ? Do you have ___?

Cereți un anumit articol.

Unde aș putea găsi ___ ? Where can I find ___?
Întrebați unde se află un anumit articol.

Cât costă asta? How much is this?
Întrebați cât costă un produs.

Aveți altceva mai ieftin? Do you have anything that is less expensive?
Cereți un produs care costă mai puțin.

La ce oră deschideți/închideți? What time do you open/close?
Întrebați care este programul.

Mă uit doar. I'm just browsing.
Anunțați vânzătorul că doar vă uitați și nu aveți nevoie de ajutor pentru moment.

Rămân acestea. I'll buy it.
Confirmarea cumpărării unor produse.

Pot să plătesc cu cardul? May I pay with credit card?
Întrebați dacă magazinul efectuează plăți cu cardul.

Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog? May I have the receipt, please?
Cereți bonul fiscal.

Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog? May I have a bag, please?
Cereți o plasă.

Aș dori să returnez acest produs. I would like to return this.
Explicați că ați dori să returnați un produs.

Cumpărături - Îmbrăcăminte
Română Engleză
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Pot să o probez, vă rog? May I try this on, please?

Întrebați dacă puteți proba un articol de îmbrăcăminte.

Unde sunt cabinele de probă? Where are the changing rooms?
Întrebați unde sunt cabinele de probă.

Aveți acest model mărimea ___ ? Do you have this in ___?
Cereți o anumită mărime.

... S? ... small?
Mărime de haine

... M? ... medium?
Mărime de haine

... L? ... large?
Mărime de haine

... XL ? ... extra large?
Mărime de haine

Aveți acești pantofi mărimea ___ ? Do you have these shoes in size ___?
Cereți o mărime specifică pentru pantofi

Este prea mic. It's too small.
Spuneți că un articol de îmbrăcăminte este prea mic.

Este prea mare. It's too big.
Spuneți că un articol de îmbrăcăminte este prea mare.

Îmi vine bine? Does this look good on me?
Cereți opinia cuiva despre cum vă stă?

Cumpărături - Negociere
Română Engleză
Vă dau _[valoare]_ pentru asta. I'll give you _[amount]_ for this.

Sugerați un preț de început
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Este mult prea scump! That's way too expensive!

Protestați pe seama unui preț prea mare.

Am văzut același lucru în altă parte la
_[valoare]_.

I saw this for _[amount]_ somewhere else.

Vorbiți despre același articol la un preț mai mic în altă parte.

_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă. _[amount]_ is my final offer!
Faceți o ultimă ofertă.

Atunci nu sunt interesat(ă). Then I'm not interested.
Arătați dezinteres.

Atunci o să merg în altă parte. Then I will go somewhere else.
Arătați dezinteres amenințând că plecați.

Nu îmi permit. I can't afford it!
Protestați față de un preț argumentând că vă permiteți să plătiți acea sumă.

E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau. That's more than I can really afford but I'll take it.
Acceptați oferta manifestând puțin regret.
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