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a crate of drinks   přepravka na nápoje, basa 
a crate of wine  bedna vína 
a price worth paying  cena, která se vyplatí 
ad  inzerát 
advert  inzerát 
advertise  inzerovat 
advertising  inzerce, reklama 
ask for a refund  žádat o vrácení peněz 
banknote (GB)  bankovka 
bargain  dobrá koupě, výhodná koupě 
be able to afford st  moci si něco dovolit 
be offered credit  dostat nabídku o poskytnutí úvěru 
beauty parlour  salón krásy 
big spender  ten, kdo hodně utrácí 
bill (US)  bankovka 
billboard (US)  velká reklamní tabule, plakátovací plocha 
bleach one's hair   odbarvovat si vlasy 
blow dry  foukaná, sušit vlasy fénem 
bottled  lahvové, v lahvi 
braid (US)  cop 
brand-new  zbrusu nový, úplně nový 
buy in bulk  nakupovat ve velkém 
buy odds and ends  kupovat drobnosti 
buy quality goods   kupovat kvalitní zboží 
can (US)  plechovka, konzerva 
canned beer  pivo v plechovkách 
cheap  levný, laciný 
clearance sale  výprodej  
close down  zrušit obchod 
closing-down sale  výprodej  
cobbler  švec, opravář obuvi 
colour rinse  barevný přeliv 
commercial  reklama 
compare the prices   srovnávat, porovnávat ceny 
crew cut  pánský účes z krátkých vlasů, ježek 
curlers  natáčky 
cut-price goods  zboží za sníženou cenu, zlevněné zboží 
cycle repair shop  opravna jízdních kol 
dear but worth the price  drahý, ale vyplatí se 
demonstration model  předváděcí model 
display item  zboží z výlohy 
do business with sb  obchodovat s někým 
do st on the fly (slang GB)  dělat něco potají 
do st on the sly (slang US)  dělat něco potají 
domestic trade (US)  vnitřní obchod, tuzemský obchod 
draught beer  točené pivo 
dye  nabarvit 
economy size  rodinné balení 
exhibition ground  výstaviště, výstavní plocha 
expensive  drahý, nákladný 
extravagant  marnotratný; předražený 
factory rejects  vyřazené vadné zboží  
faulty goods  vadné zboží 
first-class goods  prvotřídní zboží 
fixed prices  pevné ceny 
fly-poster  plakát nebo leták vyvěšený bez povolení 
flyer  prospekt, reklamní leták 
foam packing  obal z polystyrenu 
folder  složka 
foreign trade  zahraniční obchod 



 

garage  autoopravna, garáž 
get a better price   získat lepší cenu 
get a discount  dostat slevu 
get your money back  dostat peníze zpět 
gift-token system  prodej za dárkové kupóny 
go on a shopping spree  vyhodit si z kopýtka, utratit fůru peněz 
go on a spending spree  vyhodit si z kopýtka, utratit fůru peněz 
guaranteed  se zárukou 
hair spray  lak na vlasy 
hairclip  sponka do vlasů, pinetka 
hairdo  účes 
hairdresser  kadeřník 
hairdryer  vysoušeč vlasů, fén 
hairpin  sponka do vlasů 
handout  prospekt, reklamní leták; podklad k přednášce  
have a trim  nechat si zastřihnout, zkrátit vlasy 
have an appointment with sb  mít schůzku s někým; být objednaný  
have one's hair done  nechat si upravit účes 
have one's nails done  nechat si upravit nehty 
heel bar (GB)  opravna obuvi  
highlights  melír 
hoarding (GB)  reklamní tabule 
home trade (GB)  vnitřní obchod  
I can get it trade.  Mohu to dostat se slevou 
I can't afford it.  Nemohu si to dovolit. Nemám na to. 
I'm broke. (infml)  Jsem bez peněz. 
imperfect goods  vadné, kazové zboží 
inexpensive  levný, nijak drahý 
inferior goods  podřadné zboží 
irresistible  neodolatelný 
January sales  lednový výprodej 
jar  zavařovací sklenice, nádoba 
lacquer  lak na vlasy 
launderette  samoobslužná prádelna 
leaflet  leták, prospekt 
leave a deposit  nechat zálohu 
mail order  zásilkový prodej 
mail order shopping  nákup dle katalogu pro zásilkový prodej 
manicure  manikúra 
manufactured goods  průmyslové zboží 
mean with money (GB)  lakomý, skoupý  
moderate  mírný, umírněný 
monthly instalments  měsíční splátky 
nail polish  lak na nehty 
note (GB)  bankovka 
on display  vystavený 
on show  vystavený 
on the stand  na stánku 
packet of biscuits  balíček sušenek 
pay by credit card   platit kreditní kartou 
pay by cheque  platit šekem 
pay in cash  platit hotově 
payment  platba 
permanent wave(s)  trvalá ondulace 
plait (GB)  cop, vrkoč 
poster  plakát 
pricelist  ceník 
prices have fallen  ceny klesly, šly dolů 
prices have gone down  ceny klesly, šly dolů 
prices have gone up  ceny stouply, šly nahoru 
prices have risen  ceny stouply, šly nahoru 
promotional gift  reklamní dárek 
put it on the plastic (coll)  zaplatím kreditní kartou 
quality goods  kvalitní zboží 
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raw materials  suroviny 
reasonable  rozumný, slušný, přijatelný 
receipt  stvrzenka, lístek, paragon  
reduction  sleva 
regular shopper   stálý zákazník 
rent-to-own (US)  koupit na splátky 
retail price  maloobchodní cena 
rip sb off (coll)  natáhnout, okrást někoho 
ripoff (coll)    zlodějna 
rollers  natáčky 
sales gimmicks  reklamni obchodní triky  
save money on st  šetřit na něčem 
seconds  kazové zboží, zboží druhé jakosti 
sell at a reduced price  prodávat za sníženou cenu 
shampoo  umýt vlasy, šampon 
shoemaker  obuvník, švec 
shop around  porovnávat ceny v různých obchodech 
shop-soiled  zboží zašpiněné v obchodě 
short-change  ošidit při vracení drobných 
shrink-wrapped  zabaleno do ochranné folie 
sky advertising  plakát jako reklama za letadlem  
slightly damaged  lehce poškozený 
small change  drobné  
special bargain  zvláště výhodná koupě 
sponsorship  sponzorování, finanční podpora 
styling rods  natáčky 
summer sale  letní výprodej 
supplies  dodávky; zásoby 
supply  dodat, dodávat, zásobovat; nabídka 
take in sb  podvést, napálit někoho 
take st back  vzít něco zpět 
THIEVES WILL BE PROSECUTED  ZLODĚJI BUDOU STÍHÁNI 
thrifty  šetrný 
tightwad (US)  skrblík, držgrešle 
tint one's hair  udělat si přeliv 
top up and charge the battery  doplnit a nabít baterii 
trade fair  veletrh 
trade price  cena, za kterou prodává výrobce zboží přímo maloobchodníkům 
TV repair shop  opravna televizorů 
VAT exemption  osvobození od DPH  
wallet (GB)  náprsní taška, pánská peněženka 
warranty  záruka 
While-U-Wait  na počkání, rychloopravna 
wholesale price  velkoobchodní cena 
wig  paruka 
winter sale  zimní výprodej 
wrapper  obal 
 


