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هل لديكم____؟ Har du ___?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Hvor kan jeg finde ___?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Hvor meget koster dette?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ Har du noget der er mindre dyrt?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ Hvornår åbner/lukker I?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Jeg kigger bare.

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

سأشتريه. Jeg vil gerne købe det.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Kan jeg betale med kreditkort?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Kan jeg få kvitteringen, tak?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Kan jeg få en pose, tak?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Jeg vil gerne returnere dette.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Må jeg prøve denne, tak?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Hvor er prøverummene?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ Har du denne 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 du disse sko i størrelse ___?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. Den er for lille.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. Den er for stor.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Ser denne her godt ud på mig?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Jeg vil give dig_[beløb]_  for denne.

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! Det er alt for dyrt!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

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

Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! _[beløb]_ er mit endelige bud!

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Så er jeg ikke interesseret.

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Så går jeg et andet sted hen.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Jeg har ikke råd til det!

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.

قبول الصفقة بندم خفيف
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