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Ĉu vi havas ___? Avez-vous ___ ?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Où puis-je trouver ___ ?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? Combien ça coûte ?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. Je regarde, c'est tout.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. Je le prends.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? Je peux payer par carte ?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. Je voudrais échanger cet article.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Où sont les cabines d'essayage ?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Vous l'avez en ___ ?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ... S ?
Vestograndeco

...meza? ... M ?
Vestograndeco

...granda? ... L ?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... XL ?
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Vous avez ces chaussures en ___ ?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. C'est trop petit.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. C'est trop grand.
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Ça me va bien ?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara C'est beaucoup trop cher !

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. Alors je ne suis pas intéressé(e).
Montri neintereson

Mi iros aliloken. Alors je vais aller voir ailleurs.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! Je ne peux pas me le permettre.
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le
prends.

Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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