
Resa
Shopping

Shopping - Grundläggande
svenska franska
Har ni ___? Avez-vous ___ ?

Fråga efter en viss vara

Var kan jag hitta ___? Où puis-je trouver ___ ?
Fråga om platsen för en viss vara

Hur mycket kostar den/det här? Combien ça coûte ?
Fråga efter priset på en viss vara

Har ni något billigare? Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Be om en billigare vara

Vilken tid öppnar/stänger ni? À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Fråga om öppnings-/stängningstider

Jag tittar bara. Je regarde, c'est tout.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället

Jag köper den/det. Je le prends.
Meddela att du tänker köpa en vara

Kan jag betala med kreditkort? Je peux payer par carte ?
Fråga om affären accepterar kreditkort

Kan jag få kvittot, tack? Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Be om ett kvitto

Kan jag få en kasse, tack? Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Be om en kasse

Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här. Je voudrais échanger cet article.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder
svenska franska
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Kan jag prova den här/det här/de här, tack? Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?

Fråga om du kan prova ett visst plagg

Var är provrummet? Où sont les cabines d'essayage ?
Fråga efter provrummet

Har ni den här i ___? Vous l'avez en ___ ?
Be om en viss klädstorlek

... small? ... S ?
Klädstorlek

... medium? ... M ?
Klädstorlek

... large? ... L ?
Klädstorlek

... extra large? ... XL ?
Klädstorlek

Har ni de här skorna i storlek ___? Vous avez ces chaussures en ___ ?
Be om en viss skostorlek

Den/De är för liten/små. C'est trop petit.
Informera om att plagget är för litet

Den/De är för stor/a. C'est trop grand.
Informera om att plagget är för stort

Passar jag i den/det/de här? Ça me va bien ?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta
svenska franska
Jag ger dig _[summa]_ för den här. Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.

Föreslå ett startpris
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Det är alldeles för dyrt! C'est beaucoup trop cher !

Slå bort ett pris som är för högt

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

Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.

Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär

_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud! _[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Ange ett slutgiltigt bud

Då är jag inte längre intresserad. Alors je ne suis pas intéressé(e).
Visa ointresse

Då går jag någon annanstans. Alors je vais aller voir ailleurs.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg

Jag har inte råd med det! Je ne peux pas me le permettre.
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.

Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le
prends.

Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger
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