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Ĉu vi havas ___? 您有___?(nín yǒu ___?)

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? 我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? 多少钱？(duōshǎo qián?)
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? 您有便宜点的吗？(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? 您什么时候开门/关门？(nín shénme shíhòu
kāimén/guānmén?)

Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. 我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. 我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? 我可以拿信用卡支付吗？(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù
ma?)

Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? 可以给我收据吗？(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? 可以给我一个袋子吗？(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. 我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? 我可以试试这个吗？(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? 试衣间在哪里？(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? 您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ
de ma?)

Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? …小号？(…xiǎo hào?)
Vestograndeco

...meza? …中号？(…zhōng hào?)
Vestograndeco

...granda? …大号？(…dà hào?)
Vestograndeco

...ekstragranda? …加大号？(…jiā dà hào?)
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? 这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ
ma?)

Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. 这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. 这太大了。(zhè tài dàle.)
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? 我穿上好看吗？(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. 我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)

Sugesti prezon

Tiu estas tro kara 这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. 我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng
jiànguò zhège mài __ qián.)

Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! __[金额数目]__，这是我能给的最高价。(__[jīn'é
shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)

Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. 那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Montri neintereson

Mi iros aliloken. 我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! 我买不起！(wǒ mǎi bù qǐ!)
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. 其实我根本负担不起，但是我还是会买。(qíshí wǒ
gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)

Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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