
Reizen
Shoppen

Shoppen - Basisbenodigdheden
Nederlands Zweeds
Heeft u ___? Har ni ___?

Naar een bepaald product vragen

Waar kan ik ___ vinden? Var kan jag hitta ___?
Naar de locatie van een bepaald product vragen

Hoeveel kost het? Hur mycket kostar den/det här?
Naar de prijs van een bepaald product vragen

Heeft u iets goedkopers? Har ni något billigare?
Naar een goedkoper product vragen

Hoe laat opent/sluit u? Vilken tid öppnar/stänger ni?
Naar de openings-/sluitingstijden vragen

Ik kijk even rond. Jag tittar bara.
De verkoper laten weten dat je alleen rondkijkt en op het moment geen hulp nodig hebt

Ik wil het graag kopen. Jag köper den/det.
Je beslissing om iets te kopen duidelijk maken

Kan ik met een creditcard betalen? Kan jag betala med kreditkort?
Vragen of de winkel creditcards accepteert

Mag ik de bon? Kan jag få kvittot, tack?
Om de bon vragen

Mag ik een tasje? Kan jag få en kasse, tack?
Om een tasje vragen

Ik wil dit graag retourneren. Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Uitleggen dat je een product wilt retourneren

Shoppen - Kleding
Nederlands Zweeds
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Reizen
Shoppen
Kan ik dit passen alstublieft? Kan jag prova den här/det här/de här, tack?

Vragen of je een kledingstuk mag passen

Waar zijn de kleedkamers? Var är provrummet?
Naar de kleedkamers vragen

Heeft u deze in ___? Har ni den här i ___?
Naar een bepaalde maat vragen

... small? ... small?
Kledingmaat

... medium? ... medium?
Kledingmaat

... large? ... large?
Kledingmaat

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

Heeft u deze schoenen in maat ___? Har ni de här skorna i storlek ___?
Naar een bepaalde schoenmaat vragen

Het is te klein. Den/De är för liten/små.
Meedelen dat het kledingstuk te klein is

Het is te groot. Den/De är för stor/a.
Meedelen dat het kledingstuk te groot is

Staat dit me goed? Passar jag i den/det/de här?
Vragen naar een mening over hoe het kledingstuk er bij jou uitziet

Shoppen - Afdingen
Nederlands Zweeds
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven. Jag ger dig _[summa]_ för den här.

Een startbedrag noemen
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Shoppen
Dat is veel te duur! Det är alldeles för dyrt!

Bezwaar tegen een prijs maken omdat die te hoog is

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

Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.

Laten weten dat een andere winkel een lagere prijs hanteert

_[bedrag]_ is mijn laatste bod! _[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Een laatste bod doen

Dan hoeft het niet. Då är jag inte längre intresserad.
Desinteresse tonen

Dan ga ik ergens anders heen. Då går jag någon annanstans.
Desinteresse tonen door te waarschuwen dat je weggaat

Dat kan ik niet betalen! Jag har inte råd med det!
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.

Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar
den/det/de.

Met geveinsde spijt de deal sluiten.
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