
Reizen
Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden
Nederlands Pools
Heeft u ___? Czy mają Państwo ___?

Naar een bepaald product vragen

Waar kan ik ___ vinden? Gdzie mogę znaleźć ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen

Hoeveel kost het? Ile to kosztuje?
Naar de prijs van een bepaald product vragen

Heeft u iets goedkopers? Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Naar een goedkoper product vragen

Hoe laat opent/sluit u? Od której do której sklep jest czynny?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen

Ik kijk even rond. Tylko się rozglądam.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt

Ik wil het graag kopen. Wezmę to.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken

Kan ik met een creditcard betalen? Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Vragen of de winkel creditcards accepteert

Mag ik de bon? Czy mogę prosić o paragon?
Om de bon vragen

Mag ik een tasje? Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Om een tasje vragen

Ik wil dit graag retourneren. Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding
Nederlands Pools
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Shoppen
Kan ik dit passen alstublieft? Czy mogę to przymierzyć?

Vragen of je een kledingstuk mag passen

Waar zijn de kleedkamers? Gdzie jest przebieralnia?
Naar de kleedkamers vragen

Heeft u deze in ___? Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Naar een bepaalde maat vragen

... small? ... S?
Kledingmaat

... medium? ... M?
Kledingmaat

... large? ... L?
Kledingmaat

... extra large? ... XL?
Kledingmaat

Heeft u deze schoenen in maat ___? Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen

Het is te klein. Za małe (mała, mały).
Meedelen dat het kledingstuk te klein is

Het is te groot. Za duże (duża, duży).
Meedelen dat het kledingstuk te groot is

Staat dit me goed? Czy dobrze w tym wyglądam?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen
Nederlands Pools
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven. Za to dam najwyżej _[suma]_ .

Een startbedrag noemen
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Dat is veel te duur! To zdecydowanie za drogo!

Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is

Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_
gezien.

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

Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert

_[bedrag]_ is mijn laatste bod! _[suma]_ i ani grosza więcej!
Een laatste bod doen

Dan hoeft het niet. No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Desinteresse tonen

Dan ga ik ergens anders heen. Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat

Dat kan ik niet betalen! Nie mogę sobie na to pozwolić!
Bezwaar maken tegen een prijs door te zeggen dat je niet genoeg geld hebt

Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik
neem het toch.

To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.

Met geveinsde spijt de deal sluiten.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

