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Shopping - 
esperanto ungherese
Ĉu vi havas ___? Van ______?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Hol találom a ___?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? Mennyibe kerül?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Van valamijük, ami kevésbé drága?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? Hány órakor nyitnak / zárnak?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. Csak nézelődök.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. Megveszem.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? Lehet kártyával fizetni?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? Megkaphatnám a számlát?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. Vissza szeretném ezt cserélni.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? Felpróbálhatnám ezt?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Hol van a próbafülke?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Van ez a ruha _______-ban/ben?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ...S-es?
Vestograndeco

...meza? M-es?
Vestograndeco

...granda? L-es?
Vestograndeco

...ekstragranda? XL-es?
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Van ez a cipő ______ méretben?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. Túl kicsi.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. Túl nagy.
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Jól áll?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. Adok _[összeg]_ ezért.

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara Ez túl drága!

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[összeg]_ a végső ajánlatom!
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. Akkor nem érdekel.
Montri neintereson

Mi iros aliloken. Akkor átmegyek máshova.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! Ezt nem engedhetem meg!
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de
azért megveszem.

Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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