April - Shopping 1
1. baker’s

pékség

2. bookshop

könyvesbolt

3. butcher’s

hentes

4. chain store

üzletlánc

5. charity shop

jótékonysági bolt

6. chemist’s

drogéria

7. department store

áruház

8. DIY store

barkácsáruház

9. fashion boutique

divatbutik

10. fishmonger’s

halárus

11. flower shop

virágbolt

12. furniture shop

bútorbolt

13. fruit and veg shop

zöldséges

14. grocer’s

vegyesbolt

15. health food shop

bioüzlet

16. farmer’s market

(termelői) piac

17. newsagent’s

újságos

18. off-licence

italbolt

19. music shop

zenebolt

20. shoe shop

cipőbolt

21. shopping centre / mall

bevásárlóközpont, pláza

22. sport’s shop

sportbolt

23. stationer’s

papírbolt

24. checkout

pénztár

25. checkout assistant

pénztáros

Shopping 2
1. choice

választék

2. customer

vevő

3. expensive

drága

4. queue

sor(ban) állni

5. range

választék

6. second-hand

használt

7. shop assistant

eladó

8. shopper

vásárló

9. shopaholic

vásárlásmániás

10. shopping list

bevásárló lista

11. market stall

piaci pult

12. supermarket trolley

bevásárlókocsi

13. make a complaint

reklamálni

14. the instructions are missing

hiányzik a használati utasítás

15. broken

rossz, törött

16. dissatisfied

elégedetlen

17. doesn’t work

nem működik

18. exchange

kicserélni

19. faulty

hibás, rossz

20. get one’s money back / get a refund

pénzt visszakapni

21. keeps crashing

folyton recseg

22. be past its sell-by date

lejárt a szavatossági ideje

23. receipt

blokk

24. return sg / take sg back

visszavinni vmit

25. talk to the manager

beszélni az igazgatóval

Shopping 3
1. changing room / fitting room

próbafülke

2. designer clothes

márkás ruha

3. designer / fashion label

márkajelzés

4. trendy

divatos

5. fashion accessories

divatos kiegészítők

6. fit

illik vkire

7. I’m a size ...

A méretem ...

8. look for sg

keresni vmit

9. match

passzol vmi vmihez

10. last year’s model

tavalyi modell

11. sale

kiárusítás

12. the right size

jó méret

13. suit

illik vkihez

14. too small / tight / loose

túl kicsi / szűk / bő

15. try sg on

felpróbálni vmit

16. services

szolgáltatások

17. bank

bank

18. car wash

autómosó

19. dry cleaner’s

vegytisztító

20. hairdresser’s

fodrászat

21. launderette

mosoda

22. laundry

szennyes

23. petrol station

benzinkút

24. photographer’s

fényképészet

25. post office

posta

Shopping 4
1. service station / garage

autószerelő műhely

2. shoe repairs

cipész

3. advertise

reklámoz, hirdet

4. advertisement, advert, ad

reklám, hirdetés

5. brand, make

márka

6. brochure

kiadvány, ismertető

7. commercial

reklámfilm

8. consumer society

fogyasztói társadalom

9. hoarding (BrE), billboard (AmE)

hirdetőoszlop

10. leaflet, flyer

szórólap

11. logo

jelkép, logó

12. free market

szabadpiac

13. profit

nyereség

14. products / goods

termék

15. protectionism

védővámrendszer

16. bargain

jó vétel

17.buy 2 get 1 free

kettőt fizet, hármat vihet

18. deal

alku

19. for sale

eladó

20. on sale

leárazva

21. special offer

különleges ajánlat

22. … per cent discount / … per cent off

… százalékkal olcsóbb

23. reduced from … to ...

leértékelve …-ról …-ra

24. pay by cheque / credit card

csekkel / hitelkártyával fizetni

25. pay in cash

készpénzzel fizetni

