Viaggi
Shopping
Shopping - Base
Giapponese

Esperanto

̲を持っていますか?
Chiedere di uno specifico articolo

Ĉu vi havas ___?

̲はどこで探せますか?
Domandare la collocazione di un certo articolo

Kie mi povas trovi ___?

これはいくらですか?
Chiedere il prezzo di un certo articolo

Kiom estas tio?

もっと値段が低いものはありませんか?
Chiedere un articolo meno costoso

Ĉu vi havas ion malpli multekostan?

開店/閉店時間はいつですか?
Domandare gli orari di apertura/chiusura

Kiam vi malfermas/fermas?

Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
見てるだけです
Dire al commesso che stai solo guardando e non ti serve aiuto al momento
買います
Affermare la tua decisione di acquisto

Mi aĉetos ĝin.

クレジットカードで払ってもいいですか?
Chiedere se il negozio accetta carte di credito

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?

レシートをください
Chiedere lo scontrino

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?

袋をください
Chiedere una borsa

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?

これを返却したいです
Dire che vuoi restituire l'articolo

Mi ŝatus reveni ĉi tio.

Shopping - Abbigliamento
Giapponese

Esperanto

Pagina 1

22.10.2019

Viaggi
Shopping
これを試着してもいいですか?
Chiedere di provare un indumento

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?

試着室はどこですか?
Chiedere dove sono i camerini di prova

Kie estas la vestaroj?

この服の̲̲サイズはありますか?
Chiedere una certa taglia

Ĉu vi havas ĉi tion en ___?

... S?
Taglia

...malgranda?

... M?
Taglia

...meza?

... L?
Taglia

...granda?

... XL?
Taglia

...ekstragranda?

この靴の̲̲サイズはありますか?
Chiedere una certa misura di scarpe

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?

小さすぎます
Dire che il capo è troppo piccolo

Ĝi estas tro malgranda.

大きすぎます
Dire che il capo è troppo grande

Ĝi estas tro granda.

Ĉu mi aspektas bone kun tio?
この服は私に似合っていますか?
Chiedere un parere su come ti sta quel capo d'abbigliamento

Shopping - Contrattare
Giapponese

Esperanto

̲[値段]̲で買います
Dire un prezzo di partenza

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
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それは値段が高すぎる！
Rifiutare un prezzo troppo caro

Tiu estas tro kara

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
̲[値段]̲の価格で他の店で売られているのを見
つけました
Fare riferimento ad un prezzo più basso di un altro negozio
[値段]̲が最後のオファーだ！
Stabilire l'ultima offerta

_[kvanto]_ estas mia fina oferto!

私は興味がありません
Dimostrare disinteresse

Tiam mi ne interesas.

どこか他のところに行きます
Dimostrare disinteresse minacciando di andarsene

Mi iros aliloken.

Mi ne povas pagi ĝin!
払えません！
Rifiutare un prezzo perché non hai abbastanza denaro
私が払える金額を超えているけれども、買い
ます。
Accettare il prezzo con finto rammarico

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
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