
Forretning
Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse
dansk polsk
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak. Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem

Michalikiem.
Formel, meget direkte

Hvornår passer det dig? Kiedy Panu odpowiada?
Formel, høflig

Kan vi arrangere et møde? Czy możemy się umówić na spotkanie?
Formel, høflig

Jeg synes vi skal mødes. Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Formel, direkte

Aftaler - Udsættelse
dansk polsk
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores
møde?

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć
nasze spotkanie.

Formel, meget høflig

Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i
morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for
eksempel klokken 16? 

Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy
przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na
przykład na 16.00?

Formel, høflig

Vil det være muligt at aftale en anden dato? Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Formel, høflig

Jeg er nødt til at udskyde vores møde til... Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Formel, høflig

Jeg er desværre kommet til at dobbel booke
den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være
muligt at aftale en anden dag?

Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie
tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy
możemy zmienić datę naszego spotkania?

Formel, høflig
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Forretning
Aftaler
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores
møde.

Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.

Formel, direkte

Kan vi mødes lidt tidligere/senere? Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Formel, direkte

Aftaler - Aflysning
dansk polsk
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg
skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er
nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i
særdeles ked af enhver form for ulejlighed det
har forårsaget.

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę
wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać
nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za
wszelkie niedogodności.

Formel, høflig

Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at
jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået
møde, og er derfor nødt til at aflyse.

Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać
zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w
nim uczestniczyć.

Formel, høflig

Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores
aftale i morgen.

Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze
spotkanie.

Formel, høflig

På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at
aflyse vores aftale.

Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze
spotkanie.

Formel, høflig
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