Üzleti élet
Rendelés
Rendelés - Megrendelés
lengyel

arab

Rozważamy możliwość zakupu...

...ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ

Hivatalos, kísérleti
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie
na...
Hivatalos, nagyon udvarias

...ﻳﺴُﺮُّﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴَﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻚ

Chcielibyśmy dokonać zamówienia.

.ﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴّﺔ

Hivatalos, udvarias
Załączamy nasze zamówienie na...

ﺗﺠﺪ ﻣُﺮﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ
...ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﻟـ

Hivatalos, udvarias
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.

.ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ

Hivatalos, udvarias
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy
zamówić...

ُّ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺩ... ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻄّﺮﺩ ﻋﻠﻰ
...ﺃﻥْ ﻧﻀﻊ ﻃﻠﺒﻴّﺔ

Hivatalos, udvarias
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...

...ﻧﻘﻮﻡ ﻫﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟـ

Hivatalos, közvetlen
Chcemy zakupić u Państwa...

....ﻧﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻚ

Hivatalos, közvetlen
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?

... ﺑﺴﻌﺮ...ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻃﻠﺒﻴﺔ
؟...ﻣﻘﺎﺑﻞ

Hivatalos, nagyon közvetlen
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Üzleti élet
Rendelés
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o
potwierdzenie zamówienia na piśmie.

 ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ.ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻜﻢ
.ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás
lengyel

arab

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki
faksem?

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺃﻥ ﺗؤﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ؟

Hivatalos, udvarias
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie
natychmiastowym.
Hivatalos, nagyon udvarias

.ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ

Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być
wysłane przed...

 ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ،ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ
...ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ

Hivatalos, udvarias
W związku z naszym ustnym porozumieniem,
przesyłamy Państwu umowę do podpisania.

 ﻧﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻌَﻘﺪ ﻟﺘﻘﻮﻡ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
.ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ

Hivatalos, udvarias
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.

.ﺗﺠﺪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌَﻘْﺪ

Hivatalos, közvetlen
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed
upływem 10 dni od daty otrzymania.

ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻤﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ
.ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ

Hivatalos, közvetlen
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.

.ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻃﻠﺒﻜﻢ

Hivatalos, udvarias
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Üzleti élet
Rendelés
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na
zamówienie z datą...
Hivatalos, közvetlen
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i
potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując
nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego
przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego

...ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺍﻟﻤؤﺭﺥ ﺑـ

ﻧﻘﺒﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻧؤﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ \ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
.ﺩﻭﻟﻴﺔ \ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ

Hivatalos, közvetlen
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy
potwierdzić dokonanie zamówienia.

ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
.ﻧؤﻛﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ

Hivatalos, közvetlen
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że
przesyłka zostanie dostarczona przed...

ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
...ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ

Hivatalos, közvetlen
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w
przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.

\  ﺃﻳﺎﻡ \ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ...ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺑﻀﺎﻋﺘﻚ ﺧﻼﻝ
.ﺷﻬﻮﺭ

Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása
lengyel
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego
zamówienia do...

arab

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻠّﺺ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ
...ﺇﻟﻰ

Hivatalos, közvetlen
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego
zamówienia do...

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ
...ﺇﻟﻰ

Hivatalos, udvarias
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia
do...
Hivatalos, udvarias

...ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧؤﺟﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ
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Üzleti élet
Rendelés
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu
zamówienia przed...

 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻣﻚ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ،ﻟﻸﺳﻒ
...ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﻀﺎﻋﺘﻚ ﺣﺘﻰ

Hivatalos, udvarias
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie
będzie gotowe do wysyłki na jutro.

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺓ
.ﻹﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻏﺪﺍ

Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés
lengyel

arab

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać
zamówienia w innym miejscu.

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
.ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Hivatalos, nagyon udvarias
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy
zamówienia w innym miejscu.

ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﺪﻯ
.ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ

Hivatalos, nagyon udvarias
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej
ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa
zamówienie.
Hivatalos, udvarias
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco
konkurencyjna dla nawiązania
współpracy/dokonania transakcji.
Hivatalos, udvarias
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa
oferty, ponieważ...
Hivatalos, udvarias
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer
zamówienia to...
Hivatalos, közvetlen

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ
.ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻚ
 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ،ﻟﻸﺳﻒ
.ﻛﺎﻑٍ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻜﻢ
...ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﻋﺮﺿﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ

... ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻫﻮ.ﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
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Üzleti élet
Rendelés
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z
powodu...
Hivatalos, közvetlen

...ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ

Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować
niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie
możemy dokonać u Państwa zamówienia.

ﻷﻧﻚ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺳﻌﺮﺍ ﺃﻗﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﻌﻠﻤﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ
.ﻣﻌﻚ

Hivatalos, nagyon közvetlen
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z
naszego zamówienia na...
Hivatalos, nagyon közvetlen

...ﻻ ﻧﺮﻯ ﺑﺪﻳﻼ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻃﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟـ
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