
Személyes
E-Mail

E-Mail - Nyitás
magyar hindi
Kedves John! प्यारे मित्र रहीम

Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának

Kedves Anya / Apa! प्यारे माता पिता,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának

Kedves Jerome bácsi! प्रीय चाचा जी,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása

Szia John! कैसे हो जय,
Nem hivatalos, baráti megszólítás

Szia John! ओय राहुल!
Nagyon közvetlen

John! रीमा,
Nem hivatalos, közvetlen

Kedvesem / Drágám! मेरे प्यारे...,
Közvetlen, szerelmünknek

Drágám / Édesem / Kedvesem! मेरी प्यारी...,
Nagyon közvetlen

Drága John! प्यारी नीना,
Közvetlen, partnerünk megszólítása

Köszönöm az e-mailedet. आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Egy levélre válaszoláskor

Jó volt újra hallani felőled. तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Egy levélre válaszoláskor

Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam. इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
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Olyan régóta nem beszéltünk. कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.

Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg
magyar hindi
Azért írok, hogy elmondjam... मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...

Amikor fontos híreid vannak

Van már programod...? क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni

Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál /
csatoltad ...

निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.

Valamit megköszönéskor

Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad /
felajánlottad / megírtad ...

... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.

Amikor valamit őszitén megköszönsz

Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál
/ elküldted...

आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.

Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett

Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be,
hogy ...

मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...

Barátoknak jó hírek bejelentésénél

Örömmel hallottam, hogy ... मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz

Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy... मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Rossz hírek bejelentésénél

Sajnálattal hallottam, hogy... मुझे यह सुनकर दुख  हुआ कि...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban

Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új
honlapomat a ...

मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...

Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
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Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A
felhasználónevem ...

... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...

Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok
kommunikálni

E-Mail - Lezárás
magyar hindi
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki,
hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.

... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.

Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik

... üdvözletét küldi. ...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Amikor valaki üdvözletét adod át

Add át üdvözletemet .... ... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül

Várom válaszodat. आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni

Írj vissza hamar. जल्द ही जवाब लिखना.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni

Írj, ha ... ... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

Írj, amint többet tudsz. जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

Vigyázz magadra. अपना खयाल रखना.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz

Szeretlek. तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Amikor a partnerednek írsz

Legjobbakat! शुभकामनाएं,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
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Kívánom a legjobbakat! शुभकामनाएं,

Közvetlen, barátnak, családnak

Üdvözlettel, शुभकामनाएं,
Közvetlen, barátoknak, családnak

Legjobbakat! मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Közvetlen, barátoknak, családnak

Szeretettel, ढेर सारा प्यार,
Közvetlen, barátoknak, családnak

Szeretettel, ढेर सारा प्यार,
Közvetlen, családnak

Sok puszi, / Szeretettel, आपका अपना/आपकी अपनी,
Közvetlen, családnak
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