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هل لديكم____؟ Czy mają Państwo ___?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Gdzie mogę znaleźć ___?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Ile to kosztuje?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ Czy mają Państwo coś w niższej cenie?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ Od której do której sklep jest czynny?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Tylko się rozglądam.

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

سأشتريه. Wezmę to.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Czy mogę zapłacić kartą kredytową?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Czy mogę prosić o paragon?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Czy mogę to przymierzyć?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Gdzie jest przebieralnia?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?

طلب قياس محدد للمالبس

...صغير؟ ... S?

قياس المالبس

.... متوسط؟ ... M?

قياس مالبس

... كبير؟ ... L?

قياس مالبس

... كبير جدا؟ ... XL?

قياس مالبس

هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟ Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. Za małe (mała, mały).

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. Za duże (duża, duży).

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Czy dobrze w tym wyglądam?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Za to dam najwyżej _[suma]_ .

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! To zdecydowanie za drogo!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

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

Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! _[suma]_ i ani grosza więcej!

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Dziękuję, pójdę do innego sklepu.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Nie mogę sobie na to pozwolić!

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.

قبول الصفقة بندم خفيف
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