
Személyes
E-Mail

E-Mail - Nyitás
magyar vietnámi
Kedves John! Gửi Vi,

Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának

Kedves Anya / Apa! Gửi bố / mẹ,
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának

Kedves Jerome bácsi! Cháu chào chú Triều,
Nem hivatalos, rokonok megszólítása

Szia John! Lam thân mến,
Nem hivatalos, baráti megszólítás

Szia John! Thương thân mến,
Nagyon közvetlen

John! Tùng à,
Nem hivatalos, közvetlen

Kedvesem / Drágám! Gửi bạn,
Közvetlen, szerelmünknek

Drágám / Édesem / Kedvesem! Anh / Em thân yêu,
Nagyon közvetlen

Drága John! Trúc thân yêu,
Közvetlen, partnerünk megszólítása

Köszönöm az e-mailedet. Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Egy levélre válaszoláskor

Jó volt újra hallani felőled. Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Egy levélre válaszoláskor

Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam. Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
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Személyes
E-Mail
Olyan régóta nem beszéltünk. Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.

Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg
magyar vietnámi
Azért írok, hogy elmondjam... Mình viết thư này để báo với bạn rằng...

Amikor fontos híreid vannak

Van már programod...? Bạn có rảnh vào...?
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni

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

Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.

Valamit megköszönéskor

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

Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn
gửi.

Amikor valamit őszitén megköszönsz

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

Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn
gửi.

Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett

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

Mình xin vui mừng thông báo rằng...

Barátoknak jó hírek bejelentésénél

Örömmel hallottam, hogy ... Mình rất vui khi được biết...
Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz

Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy... Mình rất tiếc phải báo rằng...
Rossz hírek bejelentésénél

Sajnálattal hallottam, hogy... Mình rất tiếc khi hay tin...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban

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

Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.

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

Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...

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

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

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ
mọi người.

Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik

... üdvözletét küldi. ... gửi lời chào cho bạn.
Amikor valaki üdvözletét adod át

Add át üdvözletemet .... Cho mình gửi lời chào tới...
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül

Várom válaszodat. Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni

Írj vissza hamar. Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni

Írj, ha ... Hãy hồi âm cho mình khi...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

Írj, amint többet tudsz. Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

Vigyázz magadra. Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz

Szeretlek. Em yêu anh / Anh yêu em.
Amikor a partnerednek írsz

Legjobbakat! Thân ái,
Közvetlen, család, barátok és kollégák között
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E-Mail
Kívánom a legjobbakat! Thân,

Közvetlen, barátnak, családnak

Üdvözlettel, Thân thương,
Közvetlen, barátoknak, családnak

Legjobbakat! Thân mến,
Közvetlen, barátoknak, családnak

Szeretettel, Thân mến,
Közvetlen, barátoknak, családnak

Szeretettel, Thân thương,
Közvetlen, családnak

Sok puszi, / Szeretettel, Thân thương,
Közvetlen, családnak
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