
	  

	  
	  
	  
Öppet köp 
 
Kund:   Hej! 
Expedit:  Hej, hej! 
Kund:  Jag vill gärna köpa hem den här koftan. 
Expedit:  Javisst. 
Kund:  Men jag hinner inte prova den. 
Expedit:  Okej. 
Kund:  Får jag köpa hem den och prova hemma? 
Expedit:  Javisst, men prislappen ska vara kvar och 14 dagar öppet 

köp.  
Kund:  Öppet köp? 
Expedit:  Öppet köp i 14 dagar. 
Kund:  Oh, vad bra. 
Expedit:  Men prislappen och kvittot är viktigt. 
Kund:  Okej. Jag lovar att ta med mig kvittot och prislappen är på. 

Får jag tillbaks mina pengar då eller? 
Expedit: Om du betalar med kort, då får du pengarna tillbaka i kortet. 
Kund:  Okej. 
Expedit:  Om du betalar kontant, då får du pengarna tillbaka i 

kontanter. 
Kund:  Okej, men då köper jag den. 
Expedit:  Javisst. Så sätt ditt kort, 199. 
Kund:  Okej. 
Expedit:  Stoppa in det kortet. 
Kund:  Ja stoppa in det. 
Expedit:  Chip. 
Kund:  Ja, det är bra. 
Expedit:  Perfekt. Godkänna det beloppet. 
Kund:  Okej, så…. 
Expedit:  Ja, tack. 
Kund:  Vad bra. 
Expedit:  Här är ditt kvitto. 
Kund:  Okej. 
Expedit:  Spara kvittot, så om det inte passar är du välkommen 

tillbaka. 
Kund:  Och jag får tillbaks mina pengar också. 
Expedit:  Du får tillbaka, men prislappen som sagt. 
Kund:  Absolut, absolut. Åh vad bra! Tack för hjälpen. 
Expedit:  Tack så mycket. 



	  

Kund:  Tack hej! 
Expedit:  Trevlig dag! 
Kund:  Tack det samma, hej! 

Nya	  ord	  
	  
Öppet köp  Om du inte vill ha det du har köpt kan du lämna tillbaka det 

och få pengarna tillbaka. 

Ett kvitto Ett papper där det står att man har betalat pengar för något 

En prislapp En liten pappersbit som visar vad något kostar 

Tar med  Hämtar med något 

Betalar kontant Betalar med sedlar eller mynt 

Ett belopp En summa 

Provar Testar 

Hinner Har tid 

Gärna Med nöje, gladeligen 

Passar Koftan passar bra.= Den är bra. 

 

  

 
Grammatik:    Får jag……..? 
 
 
Får jag röka här?  

Får jag låna din penna? 

 
	  
Lycka till J 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 


