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Ĉu vi havas ___? Czy mają Państwo ___?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Gdzie mogę znaleźć ___?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? Ile to kosztuje?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? Od której do której sklep jest czynny?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. Tylko się rozglądam.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. Wezmę to.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? Czy mogę prosić o paragon?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? Czy mogę to przymierzyć?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Gdzie jest przebieralnia?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ... S?
Vestograndeco

...meza? ... M?
Vestograndeco

...granda? ... L?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... XL?
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. Za małe (mała, mały).
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. Za duże (duża, duży).
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Czy dobrze w tym wyglądam?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. Za to dam najwyżej _[suma]_ .

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara To zdecydowanie za drogo!

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[suma]_ i ani grosza więcej!
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Montri neintereson

Mi iros aliloken. Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! Nie mogę sobie na to pozwolić!
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.
Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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