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هل لديكم____؟ ¿Tiene____ ?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ ¿En dónde puedo encontrar____?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ ¿Cuánto cuesta?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ ¿Tiene algo que sea más barato?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ ¿A qué hora abre/cierra?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Sólo estoy mirando.

إعالم البائع بأنك تتفرج وحسب ولست بحاجة إلى أية مساعدة في الوقت الحالي

سأشتريه. Lo compro.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

¿Me podría dar el recibo de pago?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

¿Me puede dar una bolsa por favor?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Me gustaría regresar esto.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ ¿Me puedo probar esto?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ ¿En dónde se encuentran los probadores?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ ¿Tiene esto en ____?

طلب قياس محدد للمالبس

...صغير؟ ...pequeño?

قياس المالبس

.... متوسط؟ ...mediano?

قياس مالبس

... كبير؟ ...grande?

قياس مالبس

... كبير جدا؟ ... extra grande?

قياس مالبس

هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟ ¿Tienes éstos zapatos en___?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. Es demasiado pequeño.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. Es demasiado grande.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ ¿Se me ve bien?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Le doy_[cantidad]_por ésto.

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! ¡Está muy caro!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان
آخر.

Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! ¡_[cantidad]_es mi última oferta!

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Entonces no estoy interesado/a.

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Entonces ire a otro lugar.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! ¡No tengo suficiente para pagar!

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.

قبول الصفقة بندم خفيف
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