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هل لديكم____؟ Aveți ___ ?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Unde aș putea găsi ___ ?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Cât costă asta?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ Aveți altceva mai ieftin?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ La ce oră deschideți/închideți?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Mă uit doar.

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

سأشتريه. Rămân acestea.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Pot să plătesc cu cardul?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Aș dori să returnez acest produs.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Pot să o probez, vă rog?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Unde sunt cabinele de probă?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ Aveți acest model mărimea ___ ?

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 _____؟ Aveți acești pantofi mărimea ___ ?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. Este prea mic.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. Este prea mare.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Îmi vine bine?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس

Shoppen - 
Arabisch Roemeens

سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Vă dau _[valoare]_ pentru asta.

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! Este mult prea scump!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

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

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

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! _[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Atunci nu sunt interesat(ă).

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Atunci o să merg în altă parte.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Nu îmi permit.

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.

قبول الصفقة بندم خفيف

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

