
Forretning
Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse
dansk svensk
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak. Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.

Formel, meget direkte

Hvornår passer det dig? När skulle det passa för dig?
Formel, høflig

Kan vi arrangere et møde? Kan vi planera in ett möte?
Formel, høflig

Jeg synes vi skal mødes. Jag tycker att vi kunde träffas.
Formel, direkte

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

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt
möte? 

Formel, meget høflig

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

Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite
senare, säg 16.00?

Formel, høflig

Vil det være muligt at aftale en anden dato? Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Formel, høflig

Jeg er nødt til at udskyde vores møde til... Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
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?

Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt
möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan
dag?

Formel, høflig

Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores
møde.

Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.

Formel, direkte
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Forretning
Aftaler
Kan vi mødes lidt tidligere/senere? Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?

Formel, direkte

Aftaler - Aflysning
dansk svensk
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.

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag
detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste
avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för
eventuella besvär detta orsakar dig.

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.

Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna
närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är
tvungen att ställa in mötet.

Formel, høflig

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

Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i
morgon.

Formel, høflig

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

På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.

Formel, høflig
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