
Resa
Shopping

Shopping - Grundläggande
svenska turkiska
Har ni ___? __in var mı?

Fråga efter en viss vara

Var kan jag hitta ___? Nereden __ bulabilirim?
Fråga om platsen för en viss vara

Hur mycket kostar den/det här? Bu ne kadar?
Fråga efter priset på en viss vara

Har ni något billigare? Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Be om en billigare vara

Vilken tid öppnar/stänger ni? Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Fråga om öppnings-/stängningstider

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

Jag köper den/det. Onu alıcam.
Meddela att du tänker köpa en vara

Kan jag betala med kreditkort? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Fråga om affären accepterar kreditkort

Kan jag få kvittot, tack? Fiş alabilir miyim lütfen?
Be om ett kvitto

Kan jag få en kasse, tack? Bir poşet alabilir miyim lütfen?
Be om en kasse

Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här. Bunu geri vermek istiyorum.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder
svenska turkiska
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Kan jag prova den här/det här/de här, tack? Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?

Fråga om du kan prova ett visst plagg

Var är provrummet? Soyunma odaları nerede?
Fråga efter provrummet

Har ni den här i ___? Bundan __da var mı?
Be om en viss klädstorlek

... small? .. küçük?
Klädstorlek

... medium? ... orta?
Klädstorlek

... large? ... geniş?
Klädstorlek

... extra large? ... extra geniş?
Klädstorlek

Har ni de här skorna i storlek ___? Bu ayakkabılardan __ bedende var mı?
Be om en viss skostorlek

Den/De är för liten/små. O çok küçük.
Informera om att plagget är för litet

Den/De är för stor/a. O çok büyük.
Informera om att plagget är för stort

Passar jag i den/det/de här? Bu bende güzel duruyor mu?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta
svenska turkiska
Jag ger dig _[summa]_ för den här. Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.

Föreslå ett startpris
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Det är alldeles för dyrt! Bu çok pahalı!

Slå bort ett pris som är för högt

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

Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.

Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär

_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud! _[miktar]_ benim son teklifim!
Ange ett slutgiltigt bud

Då är jag inte längre intresserad. O zaman ilgilenmiyorum.
Visa ointresse

Då går jag någon annanstans. O zaman başka bir yere gideceğim.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg

Jag har inte råd med det! Ona param yetmez!
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.

Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu
alıcam.

Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger
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