
Resa
Shopping

Shopping - Grundläggande
svenska finska
Har ni ___? Onko teillä ___?

Fråga efter en viss vara

Var kan jag hitta ___? Mistä löydän ___?
Fråga om platsen för en viss vara

Hur mycket kostar den/det här? Paljonko tämä maksaa?
Fråga efter priset på en viss vara

Har ni något billigare? Onko teillä mitään edullisempaa?
Be om en billigare vara

Vilken tid öppnar/stänger ni? Mihin aikaan avaatte / suljette?
Fråga om öppnings-/stängningstider

Jag tittar bara. Katselen vain.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället

Jag köper den/det. Ostan sen.
Meddela att du tänker köpa en vara

Kan jag betala med kreditkort? Voinko maksaa luottokortilla?
Fråga om affären accepterar kreditkort

Kan jag få kvittot, tack? Saisinko kuitin, kiitos?
Be om ett kvitto

Kan jag få en kasse, tack? Saisinko kassin, kiitos?
Be om en kasse

Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här. Haluaisin palauttaa tämän.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder
svenska finska
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Kan jag prova den här/det här/de här, tack? Voisinko sovittaa tätä?

Fråga om du kan prova ett visst plagg

Var är provrummet? Mistä löydän sovituskopit?
Fråga efter provrummet

Har ni den här i ___? Onko teillä tätä___?
Be om en viss klädstorlek

... small? ...S-kokona?
Klädstorlek

... medium? M-kokona?
Klädstorlek

... large? L-kokona?
Klädstorlek

... extra large? XL-kokona?
Klädstorlek

Har ni de här skorna i storlek ___? Onko näitä kenkiä kokona ___?
Be om en viss skostorlek

Den/De är för liten/små. Se on liian pieni.
Informera om att plagget är för litet

Den/De är för stor/a. Se on liian iso.
Informera om att plagget är för stort

Passar jag i den/det/de här? Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta
svenska finska
Jag ger dig _[summa]_ för den här. Annan tästä [määrä].

Föreslå ett startpris
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Det är alldeles för dyrt! Se on aivan liian kallis!

Slå bort ett pris som är för högt

Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat
ställe.

Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.

Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär

_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud! _[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!
Ange ett slutgiltigt bud

Då är jag inte längre intresserad. Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.
Visa ointresse

Då går jag någon annanstans. Sitten menen jonnekin muualle.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg

Jag har inte råd med det! Minulla ei ole varaa siihen!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar

Det är mer än jag egentligen har råd med men
jag tar den/det/de.

Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta
otan sen.

Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger
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