
Resa
Shopping

Shopping - Grundläggande
svenska polska
Har ni ___? Czy mają Państwo ___?

Fråga efter en viss vara

Var kan jag hitta ___? Gdzie mogę znaleźć ___?
Fråga om platsen för en viss vara

Hur mycket kostar den/det här? Ile to kosztuje?
Fråga efter priset på en viss vara

Har ni något billigare? Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Be om en billigare vara

Vilken tid öppnar/stänger ni? Od której do której sklep jest czynny?
Fråga om öppnings-/stängningstider

Jag tittar bara. Tylko się rozglądam.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället

Jag köper den/det. Wezmę to.
Meddela att du tänker köpa en vara

Kan jag betala med kreditkort? Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Fråga om affären accepterar kreditkort

Kan jag få kvittot, tack? Czy mogę prosić o paragon?
Be om ett kvitto

Kan jag få en kasse, tack? Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Be om en kasse

Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här. Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder
svenska polska
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Kan jag prova den här/det här/de här, tack? Czy mogę to przymierzyć?

Fråga om du kan prova ett visst plagg

Var är provrummet? Gdzie jest przebieralnia?
Fråga efter provrummet

Har ni den här i ___? Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
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 ___? Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Be om en viss skostorlek

Den/De är för liten/små. Za małe (mała, mały).
Informera om att plagget är för litet

Den/De är för stor/a. Za duże (duża, duży).
Informera om att plagget är för stort

Passar jag i den/det/de här? Czy dobrze w tym wyglądam?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta
svenska polska
Jag ger dig _[summa]_ för den här. Za to dam najwyżej _[suma]_ .

Föreslå ett startpris
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Det är alldeles för dyrt! To zdecydowanie za drogo!

Slå bort ett pris som är för högt

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

Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.

Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär

_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud! _[suma]_ i ani grosza więcej!
Ange ett slutgiltigt bud

Då är jag inte längre intresserad. No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Visa ointresse

Då går jag någon annanstans. Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg

Jag har inte råd med det! Nie mogę sobie na to pozwolić!
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.

To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.

Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger
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