
Viajar
Compras

Compras - Básico
português inglês
Você tem ___? Do you have ___?

Pedindo por um item específico

Onde eu encontro ___? Where can I find ___?
Perguntando sobre a localização de um item específico

Quanto custa isso? How much is this?
Perguntando sobre o preço de um item específico

Você tem alguma coisa mais barata? Do you have anything that is less expensive?
Perguntando por um item mais barato

Que horas você abre/fecha? What time do you open/close?
Perguntando sobre os horários em que a loja abre ou fecha

Estou apenas olhando. I'm just browsing.
Informando ao vendedor que você está apenas olhando e não necessita de ajuda no momento

Eu vou levar. I'll buy it.
Informando sua decisão de compra

Posso pagar com cartão de crédito? May I pay with credit card?
Perguntando se a loja aceita cartão de crédito

Você pode me dar o recibo, por favor? May I have the receipt, please?
Pedindo pelo recibo

Você pode me dar uma sacola, por favor? May I have a bag, please?
Pedindo por uma sacola

Eu gostaria de devolver isso. I would like to return this.
Explicando que você deseja devolver determinado item

Compras - Roupas
português inglês
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Posso provar esta roupa, por favor? May I try this on, please?

Perguntando se é possível provar uma roupa

Onde estão os provadores? Where are the changing rooms?
Perguntando pelos provadores

Você tem essa peça em ___? Do you have this in ___?
Perguntando por um tamanho específico de roupa

... tamanho menor? ... small?
Tamanho de roupa

... tamanho médio? ... medium?
Tamanho de roupa

... tamanho grande? ... large?
Tamanho de roupa

... tamanho extra grande? ... extra large?
Tamanho de roupa

Você tem esses sapatos em tamanho ___? Do you have these shoes in size ___?
Pedindo por um tamanho de sapato específico

É muito pequeno. It's too small.
Afirmando que a roupa é muito pequena

É muito grande. It's too big.
Afirmando que a roupa é muito grande

Fico bem nessa roupa? Does this look good on me?
Pedindo opinião sobre como determinada roupa fica em você

Compras - Pechinchando
português inglês
Eu te darei _[quantia]_ por isto. I'll give you _[amount]_ for this.

Sugerindo um preço inicial
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Isso é muito caro! That's way too expensive!

Fazendo objeção a determinado preço porque é muito caro

Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar. I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Referindo a um preço mais barato em outra loja

_[quantia]_ é minha oferta final! _[amount]_ is my final offer!
Definindo uma oferta final

Então eu não estou interessado/interessada. Then I'm not interested.
Demonstrando desinteresse

Vou para outra loja. Then I will go somewhere else.
Demonstrando desinteresse e ameaçando deixar o estabelecimento

Eu não posso pagar por isso! I can't afford it!
Fazendo objeção a determinado preço dizendo que você não tem dinheiro suficiente

Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu
vou levar.

That's more than I can really afford but I'll take it.

Aceitando o acordo com um fingido desapontamento
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