
Resa
Shopping

Shopping - Grundläggande
svenska ungerska
Har ni ___? Van ______?

Fråga efter en viss vara

Var kan jag hitta ___? Hol találom a ___?
Fråga om platsen för en viss vara

Hur mycket kostar den/det här? Mennyibe kerül?
Fråga efter priset på en viss vara

Har ni något billigare? Van valamijük, ami kevésbé drága?
Be om en billigare vara

Vilken tid öppnar/stänger ni? Hány órakor nyitnak / zárnak?
Fråga om öppnings-/stängningstider

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

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

Kan jag betala med kreditkort? Lehet kártyával fizetni?
Fråga om affären accepterar kreditkort

Kan jag få kvittot, tack? Megkaphatnám a számlát?
Be om ett kvitto

Kan jag få en kasse, tack? Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Be om en kasse

Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här. Vissza szeretném ezt cserélni.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder
svenska ungerska
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Kan jag prova den här/det här/de här, tack? Felpróbálhatnám ezt?

Fråga om du kan prova ett visst plagg

Var är provrummet? Hol van a próbafülke?
Fråga efter provrummet

Har ni den här i ___? Van ez a ruha _______-ban/ben?
Be om en viss klädstorlek

... small? ...S-es?
Klädstorlek

... medium? M-es?
Klädstorlek

... large? L-es?
Klädstorlek

... extra large? XL-es?
Klädstorlek

Har ni de här skorna i storlek ___? Van ez a cipő ______ méretben?
Be om en viss skostorlek

Den/De är för liten/små. Túl kicsi.
Informera om att plagget är för litet

Den/De är för stor/a. Túl nagy.
Informera om att plagget är för stort

Passar jag i den/det/de här? Jól áll?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta
svenska ungerska
Jag ger dig _[summa]_ för den här. Adok _[összeg]_ ezért.

Föreslå ett startpris
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Det är alldeles för dyrt! Ez túl drága!

Slå bort ett pris som är för högt

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

Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.

Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär

_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud! _[összeg]_ a végső ajánlatom!
Ange ett slutgiltigt bud

Då är jag inte längre intresserad. Akkor nem érdekel.
Visa ointresse

Då går jag någon annanstans. Akkor átmegyek máshova.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg

Jag har inte råd med det! Ezt nem engedhetem meg!
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.

Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de
azért megveszem.

Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger
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