
Viajar
Compras

Compras - Básico
português esperanto
Você tem ___? Ĉu vi havas ___?

Pedindo por um item específico

Onde eu encontro ___? Kie mi povas trovi ___?
Perguntando sobre a localização de um item específico

Quanto custa isso? Kiom estas tio?
Perguntando sobre o preço de um item específico

Você tem alguma coisa mais barata? Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Perguntando por um item mais barato

Que horas você abre/fecha? Kiam vi malfermas/fermas?
Perguntando sobre os horários em que a loja abre ou fecha

Estou apenas olhando. Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Informando ao vendedor que você está apenas olhando e não necessita de ajuda no momento

Eu vou levar. Mi aĉetos ĝin.
Informando sua decisão de compra

Posso pagar com cartão de crédito? Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Perguntando se a loja aceita cartão de crédito

Você pode me dar o recibo, por favor? Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Pedindo pelo recibo

Você pode me dar uma sacola, por favor? Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Pedindo por uma sacola

Eu gostaria de devolver isso. Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Explicando que você deseja devolver determinado item

Compras - Roupas
português esperanto
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Posso provar esta roupa, por favor? Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?

Perguntando se é possível provar uma roupa

Onde estão os provadores? Kie estas la vestaroj?
Perguntando pelos provadores

Você tem essa peça em ___? Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Perguntando por um tamanho específico de roupa

... tamanho menor? ...malgranda?
Tamanho de roupa

... tamanho médio? ...meza?
Tamanho de roupa

... tamanho grande? ...granda?
Tamanho de roupa

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

Você tem esses sapatos em tamanho ___? Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Pedindo por um tamanho de sapato específico

É muito pequeno. Ĝi estas tro malgranda.
Afirmando que a roupa é muito pequena

É muito grande. Ĝi estas tro granda.
Afirmando que a roupa é muito grande

Fico bem nessa roupa? Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Pedindo opinião sobre como determinada roupa fica em você

Compras - Pechinchando
português esperanto
Eu te darei _[quantia]_ por isto. Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.

Sugerindo um preço inicial
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Isso é muito caro! Tiu estas tro kara

Fazendo objeção a determinado preço porque é muito caro

Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar. Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Referindo a um preço mais barato em outra loja

_[quantia]_ é minha oferta final! _[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Definindo uma oferta final

Então eu não estou interessado/interessada. Tiam mi ne interesas.
Demonstrando desinteresse

Vou para outra loja. Mi iros aliloken.
Demonstrando desinteresse e ameaçando deixar o estabelecimento

Eu não posso pagar por isso! Mi ne povas pagi ĝin!
Fazendo objeção a determinado preço dizendo que você não tem dinheiro suficiente

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

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

Aceitando o acordo com um fingido desapontamento
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