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هل لديكم____؟ Avete ____?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Dove posso trovare ____?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Quanto costa questo?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ Avete qualcosa di meno costoso?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ A che ora aprite/chiudete?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Sto dando un'occhiata.

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

سأشتريه. Lo compro.

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Accettate carta di credito?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Mi può fare lo scontrino?

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Mi può dare una borsa?

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Vorrei restituire questo.

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Posso provarlo?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Dove sono i camerini di prova?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ Avete la taglia ___?

طلب قياس محدد للمالبس

...صغير؟ ... small?

قياس المالبس

.... متوسط؟ ... media?

قياس مالبس

... كبير؟ ... large?

قياس مالبس

... كبير جدا؟ ... extra large?

قياس مالبس

هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟ Avete il ___ di queste scarpe?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. E' troppo piccolo.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. E' troppo grande.

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Come mi sta?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Ti do ____ per questo.

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! Costa troppo!

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

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

L'ho visto a ___ da un'altra parte.

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! _[somma]_ è la mia ultima offerta!

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Allora non sono interessato.

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Allora andrò da un'altra parte.

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Non posso permettermelo!

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.

قبول الصفقة بندم خفيف
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