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هل لديكم____؟ Você tem ___?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Onde eu encontro ___?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Quanto custa isso?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ Você tem alguma coisa mais barata?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ Que horas você abre/fecha?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Estou apenas olhando.

إعالم البائع بأنك تتفرج وحسب ولست بحاجة إلى أية مساعدة في الوقت الحالي

سأشتريه. Eu vou levar.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Posso pagar com cartão de crédito?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Você pode me dar o recibo, por favor?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Você pode me dar uma sacola, por favor?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Eu gostaria de devolver isso.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Posso provar esta roupa, por favor?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Onde estão os provadores?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ Você tem essa peça em ___?

طلب قياس محدد للمالبس

...صغير؟ ... tamanho menor?

قياس المالبس

.... متوسط؟ ... tamanho médio?

قياس مالبس

... كبير؟ ... tamanho grande?

قياس مالبس

... كبير جدا؟ ... tamanho extra grande?

قياس مالبس

هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟ Você tem esses sapatos em tamanho ___?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. É muito pequeno.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. É muito grande.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Fico bem nessa roupa?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Eu te darei _[quantia]_ por isto.

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! Isso é muito caro!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان
آخر.

Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! _[quantia]_ é minha oferta final!

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Então eu não estou interessado/interessada.

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Vou para outra loja.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Eu não posso pagar por isso!

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou
levar.

قبول الصفقة بندم خفيف
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