
Podróże
Zakupy

Zakupy - 
esperanto rumuński
Ĉu vi havas ___? Aveți ___ ?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Unde aș putea găsi ___ ?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? Cât costă asta?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Aveți altceva mai ieftin?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? La ce oră deschideți/închideți?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. Mă uit doar.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. Rămân acestea.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? Pot să plătesc cu cardul?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. Aș dori să returnez acest produs.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon
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Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? Pot să o probez, vă rog?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Unde sunt cabinele de probă?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Aveți acest model mărimea ___ ?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ... S?
Vestograndeco

...meza? ... M?
Vestograndeco

...granda? ... L?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... XL ?
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. Este prea mic.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. Este prea mare.
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Îmi vine bine?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto

Zakupy - 
esperanto rumuński
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. Vă dau _[valoare]_ pentru asta.

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara Este mult prea scump!

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. Atunci nu sunt interesat(ă).
Montri neintereson

Mi iros aliloken. Atunci o să merg în altă parte.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! Nu îmi permit.
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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