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Вступ

Пропонований “Російсько-українсько-німецький розмов ник” адресовано 
широкому колу читачів: туристам і вченим, діловим людям і студентам, – 
всім, хто цікавиться німець кою мовою та не байдужий до рідної мови. 
Він розрахова ний у першу чергу на тих, хто в свій час вивчав німецьку 
мову в школі та вузі й обізнаний з основами вимови, читан ня, азами 
лексики та граматики. Тематика охоплює як побу тові ситуації, так і сферу 
ділового та наукового спілкуван ня. До розмовника залучено новітню 
лексику, найуживані ші розмовні моделі, що відображають сучасні реалії. 
У роз мовнику подається багато синонімічних виразів, сталих зво ротів та 
прислів’їв.

Книжка не є традиційним за формою розмовником. Наве дені розмовні 
кліше розташовані за поняттєво-логічним принципом і в багатьох випадках 
є готовими репліками діа логів та полілогів, що відображають найтиповіші 
ситуації, які виникають під час подорожі, відпочинку, відряджень, 
відвідування культурних, наукових та виробничих закладів та установ. Вони 
можуть стати у пригоді для людей, які ма ють ділові контакти із зарубіжними 
партнерами. Книжка може бути залучена також для самостійного вивчення та 
нав чання німецької мови у вузах та на мовних курсах як нав чальний посібник 
для розвитку навичок сучасної розмов ної німецької мови для майбутніх 
вчителів і перекладачів. Даний матеріал можна використовувати також в 
рамках ді лового листування. Він зможе надати суттєву допомогу у сфері 
економічного співробітництва. Ця книжка допоможе читачам впевненіше 
почувати себе у побутових ситуаціях, вона вчить ставити запитання, 
висловлювати свою думку, реагувати на репліку співбесідника, підтримувати 
розмову. Вона зможе допомогти під час наукових конференцій, офі ційних 
переговорів, зустрічей, бенкетів, дасть можливість брати активну участь в 
укладанні угод, обговоренні питань співпраці з німецькими, австрійськими 
або швейцарськи ми партнерами. Розмовник стане у пригоді також тим 
німецькомовним іноземцям, які вивчають українську або ро сійську мову.
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Anredeformen

Herr Wasser,…
Frau Schulze,…
Lieber Herr Schmidt!
Liebe Freunde!
Liebe (werte) Delegierte!
Meine Damen und Herren!
Verehrte Damen und Herren!
Geehrte Frau Doktor Weiβ!
Sehr geehrter Herr Direktor!

Kollege / Kollegin Műller!
Verehrte Kollegen und Kolleginnen!
Junger Mann!
Fräulein Braun!
Herr Wirt!

Frau Wirtin!
Hallo!
Herr Ober! (Herr Kellner! / Chef!)
Fräulein! (Junge Frau! / Kollegin!)
Herr Schaffner!
Werte Reisende!
Kollege!
Herr! (Mein Herr! / Chef!)
Herr Meister!
Herr! (Junger Mann! / Chef!)
Fräulein! (Junge Frau! / Kollegin!)
Lieber Freund!
Liebe Freundin!
Meine liebe Mutter!

Begrűβung

Guten Tag!
Guten Morgen!
Guten Abend!
Hallo! / Morgen! / Abend! / Tag! /
Grűβ dich (euch)!
Mahlzeit!
Herzlich willkommen!
Wie geht es Ihnen?
Wie geht es Ihrer Frau / Ihrem
Mann / Ihrer Familie?
Wie steht es mit Ihrer Arbeit?

Звертання

Пане Вассер,…
Пані Шульце,…
Дорогий пане Шмідт!
Дорогі друзі!
Дорогі (шановні) делегати!
Пані та панове!
Шановні пані та панове!
Шановна пані доктор Вайс!
Вельмишановний пане
директор!
Колего Мюллер!
Шановні колеги!
Молодий чоловіче!
Панянко Браун!
Пане господарю! (власник
ресторану)
Пані господине!
Гей!
Офіціанте!
Офіціантко!
Кондукторе!
Шановні пасажири!
Друже!
Таксисте!
Пане перукарю!
Пане продавець!
Пані продавщиця!
Любий друже!
Люба подруго!
Моя дорога мамо!

Вітання

Добрий день!
Доброго ранку!
Добрий вечір!
Привіт!  / Вітаю тебе (вас)!

Привіт! (під час обіду)
Ласкаво просимо!
Як Ваші справи?  / Як ся маєте?
Як справи у Вашої дружини  /
Вашого чоловіка / Вашої сім’ї?
Як ваша робота?

Обращение

– Господин Вассер,…
– Госпожа Шульце,…
– Дорогой господин Шмидт!
– Дорогие друзья!
– Дорогие (уважаемые) делегаты!
– Дамы и господа!
– Уважаемые дамы и господа!
– Уважаемая госпожа доктор Вайс!
– Глубокоуважаемый господин
директор!
– Коллега Мюллер!
– Уважаемые коллеги!
– Молодой человек!
– Фройляйн Браун!
– Хозяин! (владелец ресторана)

– Хозяйка!
– Эй!
– Официант!
– Официантка!
– Кондуктор!
– Уважаемые пассажиры!
– Приятель!
– Таксист!
– Парикмахер!
– Продавец!
– Продавщица!
– Дорогой друг!
– Дорогая подруга!
– Моя дорогая мама!

Приветствие

– Добрый день!
– Доброе утро!
– Добрый вечер!
– Привет!  / Приветствую тебя
(вас)!
– Привет! (в обеденное время)
– Добро пожаловать!
– Как Ваши дела?
– Как дела у Вашей жены /
Вашего мужа / Вашей семьи?
– Как Ваша работа?
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– Спасибо, хорошо.
– Неплохо.
– Не очень хорошо.
– Давно не видел(а) Вас.
– Что новенького?
– У Вас все в порядке?
– Не ожидал(а) встретить Вас 
здесь.
– Очень рад с Вами встретиться.
– Рад(а) видеть Вас.
– Разрешите приветствовать Вас 
(от имени ...).
– Господин ... передает Вам 
привет.
– Как Вы доехали?
– До свидания!
– Спокойной ночи!
– Всего хорошего!
– До скорой встречи!
– До завтра!
– До вечера!
– Желаю приятного вечера! 
(проща ние в конце рабочего дня)
– Желаю приятных выходных! 
(про щание в пятницу вечером)
– Пока!
– Счастливого пути!

– Надеюсь, скоро опять увидимся.

– Передайте от меня привет 
Вашим коллегам / всем знакомым / 
Вашей супруге / Вашему супругу!
– Передайте всем сотрудникам 
мои дружеские пожелания!
– Прощайте!
– Прощай!
– Разрешите попрощаться!

– Мы еще увидимся!

Приглашение

– Разрешите пригласить Вас.
– Разрешите пригласить Вас в 
театр / в ресторан / в кино/ на 

Дякую, добре.
Непогано.
Не дуже добре.
Я Вас давно не бачив(ла).
Що нового?
У Вас все в порядку / гаразд?
Не сподівався(лась) зустріти Вас 
тут.
Я дуже радий зустрітися з Вами. 
Радий(а) бачити Вас.
Дозвольте мені привітати Вас (від 
імені ...).
Пан ... передає Вам вітання.

Якою була Ваша подорож?
До побачення!
На добраніч!
Всього найкращого!
До скорої зустрічі!
До завтра!
До вечора!
Бажаю приємного вечора! 
(прощан ня в кінці робочого дня)
Бажаю приємних вихідних! 
(про щання у п'ятницю ввечері) 
Бувайте! / Бувай!
Щасливої подорожі!

Сподіваюся, що ми скоро знову 
по бачимося.
Привітайте Ваших колег / усіх 
зна йомих / Вашу дружину / Вашого 
чо ловіка від мене!
Передайте усім співробітникам мої 
дружні вітання!
Бувайте здорові!
Бувай здоровий!
Дозвольте попрощатися!

Ми ще побачимося!

Запрошення

Дозвольте Вас запросити.
Дозвольте Вас запросити до 
театру / до ресторану / в кіно / на 

Danke, gut.
Es geht.
Nicht so gut.
Ich habe Sie lange nicht gesehen.
Was gibt’s Neues?
Sind Sie o’k?
Ich habe nicht erwartet, Sie hier zu 
treffen.
Ich freue mich sehr, Sie zu treffen. 
Freut mich, Sie zu sehen.
Gestatten Sie mir, Sie (im Namen 
von...) zu begrüßen.
Herr ... lässt Sie grüßen.

Wie war Ihre Reise?
Auf Wiedersehen! / Wiedersehen!
Gute Nacht!
Alles Gute!
Bis bald / dann / gleich / nachher!
Bis morgen!
Bis  Abend!
Schönen Feierabend!

Angenehmes Wochenende!

Tschüß! / Tschao!
Glückliche / gute Reise! / Glückliche 
Fahrt!
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.

Grüßen Sie Ihre Kollegen / Kollegin
nen / alle Bekannten / Ihre Gattin / 
Ihren Gatten von mir!
Übermitteln Sie allen Mitarbeitern 
meine freundschaftlichen Grüße!
Leben Sie wohl!
Lebe wohl!
Erlauben Sie, dass ich mich verab
schiede!
Wir sehen uns (ja) noch!

Einladung

Darf ich Sie einladen?
Gestatten Sie, dass ich Sie ins 
Theater / ins Restaurant / ins Kino / 
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обед / на ужин / на чай / на кофе / 
к нам / на рюмку вина / на бокал 
пива / на  про гулку.

– Давайте завтра сходим на 
выставку.
– Вы чтото планируете на завтра?
– С удовольствием воспользуюсь 
Ва шим приглашением
– К сожалению, я не могу принять
Ваше приглашение.
– Спасибо, но я, к сожалению, не 
смогу прийти.
– К сожалению, я занят(а).
– К сожалению, меня уже здесь не
будет.
– Пожалуйста, заходите /  
садитесь.
– Приходите к нам.
– Не сыграете ли Вы партию в 
шах маты?
– Разрешите пригласить Вас на 
танец.

Поздравления. 
Пожелания

– Сердечно поздравляю Вас 
(тебя)! С Новым годом!
– Счастливого рождества!
– Веселой пасхи!
– Сердечные поздравления с днем 
рождения!
– Поздравляю Вас с юбилеем.
– Желаю Вам больших успехов.
– Желаю Вам всего наилучшего.
– Желаю Вам хорошо повеселиться.
– Желаю Вам (тебе) от всей души 
счастья, здоровья и еще много лет 
работы в нашей фирме.
– Оставайтесь такими же здоро
выми и бодрыми, как и прежде.
– Передайте мои поздравления (на
и лучшие пожелания) господину ...
– Я хочу предложить тост за Ваше 
здоровье / за нашу дружбу!

обід / на ве черю / на чай / на каву / 
до нас / на чарку вина / на келих 
пива / на про гулянку.

Давайте завтра підемо на 
виставку.
Ви щось плануєте на завтра?
Я із задоволенням скористаюся з
Вашого запрошення
На жаль, я не можу прийняти 
Ваше запрошення.
Дякую, але я, на жаль, не зможу
прийти.
На жаль, я зайнятий(а).
На жаль, мене вже тут не буде.

Будь ласка, заходьте / сідайте.

Приходьте до нас.
Чи не зіграєте Ви партію в шахи?

Дозвольте запросити Вас до 
танцю.

Поздоровлення. 
Побажання

Щиро вітаю Вас (тебе)! Щасливого 
Нового року!
Радісних Різдвяних свят!
Радісного Великодня!
Сердечні вітання до дня 
народжен ня!
Вітаю Вас із ювілеєм.
Бажаю Вам великих успіхів. 
Бажаю Вам всього найкращого. 
Бажаю Вам добре повеселитися.
Бажаю Вам (тобі) від щирого 
серця щастя, здоров'я і ще багато 
років попрацювати у нашій фірмі. 
Лишайтеся такими ж здоровими та 
бадьорими, як і досі.
Передайте мої вітання (найкращі 
побажання) панові ...
Я хочу виголосити тост за Ваше 
здоров'я / за нашу дружбу!

zum Mittages sen / zum Abendessen / 
zum Tee / zum Kaffee / zu uns / auf 
ein Glas Wein (Bier) / zu einem 
Spaziergang einlade.
Wollen wir morgen in die Ausstellung 
gehen!
Haben Sie morgen etwas vor?
Ich nehme gern Ihre Einladung an.

Ich kann leider Ihre Einladung nicht 
annehmen.
Danke, aber ich kann leider nicht 
kommen.
Ich bin leider beschäftigt.
Leider bin ich nicht mehr hier.

Bitte treten Sie ein! / Bitte nehmen 
Sie Platz!
Besuchen Sie uns!
Möchten Sie nicht eine Partie 
Schach spielen?
Darf ich Sie (zum Tanz) bitten?

Glückwünsche 

Herzlichen Glückwunsch! 
Glückliches Neujahr!
Frohe Weihnachten!
Frohes Ostern!
Herzliche Glückwünsche zum 
Geburtstag!
Ich gratuliere Ihnen zum Jubiläum. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Ich wünsche Ihnen (dir) von ganzem 
Herzen Glück, Gesundheit und noch 
viele Jahre in unserer Firma.
Bleiben Sie gesund und munter wie 
bisher!
Übermitteln Sie meine Glück wün
sche (besten Wünsche) Herrn ... 
Ich möchte einen Toast auf Ihre 
Gesundheit / unsere Freundschaft 
ausbringen!
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– За Вас! / За Ваше здоровье!
– Наилучшие пожелания всем!
– Разрешите высказать наилучшие 
пожелания.
– Можно Вас поздравить?
– Выздоравливайте скорее!
– Желаю весело провести 
праздник!
– Желаю Вам хорошо провести 
время!
– Счастливого пути!
– Ни пуха, ни пера!
– Пусть исполнятся все твои 
планы!
– Искренне благодарю за Ваши 
(твои) поздравления!

Просьба

– Что бы Вы хотели?
– У меня к Вам просьба.
– Очень прошу Вас.
– Если Вас (тебя) не затруднит....

– Хочу попросить Вас (тебя) об 
од ном одолжении ...
– Не откажите в любезности, ...
– Сделайте одолжение, дайте мне, 
пожалуйста...
– Я настаиваю на своей просьбе.
– Мне некого больше просить.

– Хочу попросить Вас (тебя) 
помочь мне.
– Вы могли бы нам помочь?
– Постарайтесь, пожалуйста, 
выпол нить это вовремя.
– Говорите, пожалуйста, 
медленнее / громче.
– Говори, пожалуйста, четче.
– Могу ли я зайти к Вам завтра?
– Могу ли я попросить Вас 
опустить это письмо?
– Постарайтесь не опаздывать.
– Разрешите мне прийти попозже.

За Вас! / За Ваше здоров'я! 
Найкращі побажання всім! 
Дозвольте висловити найкращі 
по бажання.
Можна Вас поздоровити?
Бажаю Вам швидше видужати! 
Бажаю весело провести свято!

Бажаю Вам приємно провести час!

Щасливої дороги!
Ні пір'я, ні луски!
Нехай здійсняться усі твої плани!

Щиро дякую за Ваші (твої) поздо
ровлення!

Прохання

Що Ви бажаєте?
У мене до Вас прохання.
Дуже Вас прошу.
Якщо Вам (тобі) не важко ...

Хочу попросити Вас (тебе) про 
од ну послугу ...
Будьте такі ласкаві, ...
Будьте такі люб'язні, дайте мені, 
будь ласка...
Я наполягаю на моєму проханні.
Я не можу звернутися з своїм про
ханням ні до кого іншого.
Я хотів би Вас (тебе) попросити 
до помогти мені.
Ви могли б нам допомогти? 
Постарайтесь, будь ласка, зробити 
це вчасно.
Говоріть, будь ласка, повільніше / 
голосніше.
Говори, будь ласка, чіткіше.
Чи можна відвідати Вас завтра?
Чи можу я Вас попросити відіслати 
цього листа?
Не запізнюйтесь, будь ласка. 
Дозвольте мені прийти дещо 
пізніше.

Auf Ihr Wohl! / Prost' / Prosit! 
Beste Grüße an alle!
Gestatten Sie, Ihnen die besten 
Wünsche auszusprechen!
Darf ich Sie beglückwünschen?
Ich wünsche Ihnen gute Besserung! 
Frohe Feiertage! / Alles Gute für die 
Feiertage! / Frohes Fest!
Viel Spaß! / Gute Unterhaltung!

Gute Reise! / Glückliche Reise!
Hals und Beinbruch!
Ich wünsche dir toitoitoi für alle 
deinen Pläne!
Ich danke Ihnen (dir) für die Glück
wünsche! / Vielen Dank für Ihren 
Glückwunsch!

Bitte

Was möchten Sie?
Ich habe eine Bitte an Sie.
Ich bitte Sie sehr.
Wenn es Ihnen (dir) nicht schwer 
fällt...
Ich möchte Sie (dich) um einen Ge
fallen bitten ...
Seien Sie so lieb, ...
Seien Sie so nett, geben Sie mir 
bitte ...
Ich bestehe auf meiner Bitte.
Ich kann meine Bitte an keinen 
ande ren richten.
Ich möchte Sie (dich) bitten, mir zu 
helfen.
Könnten Sie uns helfen?
Bitte geben Sie sich Mühe, das 
recht zeitig zu machen.
Sprechen Sie bitte langsamer / 
lauter!
Sprich etwas deutlicher!
Darf ich Sie morgen besuchen? 
Dürfte ich Sie bitten, diesen Brief 
ein zuwerfen?
Bitte kommen Sie nicht zu spät! 
Erlauben Sie mir, etwas später zu 
kommen.
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– Не откажите в любезности, сооб
щите мне свой адрес.
– Вас не затруднит передать пакет 
госпоже / господину ...

– Прошу позвонить мне через час /
провести меня.
– Разрешите, пожалуйста, пройти.
– Разрешите пройти (в зрительном 
зале).
– Разрешите закурить.
– Разрешите прикурить.
– Могу ли я?
– Разрешите зайти / спросить / 
обра титься к Вам с просьбой.
– Могу ли я Вам помочь?
– Извините, что?
– Вам помочь?
– Подождите минутку!
– Минутку!
– Прошу Вас встретить меня.
– Можно мне попросить Вас?
– Помогите мне, пожалуйста, 
разыскать / выяснить ...
– Прошу Ваш автограф.
– С удовольствием выполню Вашу 
просьбу.
– Пожалуйста, не беспокойтесь!

Совет

– Что Вы мне порекомендуете?
– Разрешите Вам посоветовать.
– Позвольте дать Вам совет.

– Позвольте предложить Вам.

– Воспользуюсь Вашим советом.
– Хорошо бы это сделать.
– Рекомендую Вам (тебе) это.
– Это единственное решение.
– Не принимайте близко к сердцу!
– Не торопитесь!
– Не торопись!
– У Вас есть предложения?

Seien Sie so lieb, mir Ihre Adresse 
mitzuteilen.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, 
wenn ich Ihnen ein Paket für Frau / 
Herrn ... mitgebe?
Ich bitte Sie, mich in einer Stunde 
anzurufen / mich zu begleiten. 
Lassen Sie mich bitte durch (gehen)! 
Darf ich bitte vorbei? (im Zuschauer
raum).
Darf man hier rauchen?
Darf ich Sie um Feuer bitten? 
Darf ich? / Gestatten Sie?
Darf ich eintreten / fragen / Sie um 
etwas bitten?
Kann ich Ihnen helfen?
Wie bitte?
Soll ich Ihnen helfen?
Warten Sie bitte einen Augenblick! 
Einen Augenblick bitte!
Ich bitte Sie, mich abzuholen.
Darf ich Sie bitten?
Würden Sie mir bitte helfen 
...aufzusuchen / zu erfahren ...
Ich bitte um Ihr Autogramm.
Ich werde Ihre Bitte mit Vergnügen 
erfüllen.
Bitte beunruhigen Sie sich nicht! /
Bitte lassen Sie sich nicht stören!

Rat

Was würden Sie mir empfehlen? 
Darf ich Ihnen einen Rat geben? 
Erlauben Sie, dass ich Ihnen rate / 
einen Rat gebe.
Gestatten Sie. dass ich Ihnen 
vorschla ge / einen Vorschlag mache.
Ich werde Ihrem Rat folgen.
Es wäre gut, das zu machen.
Ich würde es Ihnen (dir) empfehlen.
Das ist die einzige Lösung.
Nehmen Sie es nicht zu Herzen! 
Beeilen Sie sich nicht!
Beeile dich nicht!
Haben Sie Vorschläge?

Будьте так ласкаві, скажіть мені 
свою адресу.
Вас не обтяжить, якщо я з Вами 
пе редам пакет для пані / пана ...?

Прошу зателефонувати мені 
через годину / відпровадити мене. 
Дозвольте, будь ласка, пройти. 
Дозвольте пройти (в залі для 
гляда чів).
Тут можна курити (палити)? 
Дозвольте прикурити.
Можна?
Дозвольте зайти / запитати / 
зверну тися до Вас з проханням.
Можна Вам допомогти? 
Перепрошую, що?
Вам допомогти?
Зачекайте хвильку!
Хвилиночку!
Прошу Вас зустріти мене.
Чи можу я попросити Вас?
Допоможіть мені, будь ласка, роз 
шукати / з'ясувати ...
Прошу Ваш автограф.
Із задоволенням виконаю Ваше 
прохання.
Будь ласка, не хвилюйтесь!

Порада

Що Ви мені порадили б? 
Дозвольте дати Вам пораду. 
Дозвольте, я дам Вам пораду.

Дозвольте запропонувати Вам.

Зроблю так, як Ви саме радите.
Було б добре зробити це.
Я порадив би це Вам (тобі).
Це єдиний вихід.
Не беріть цього собі до серця!
Не поспішайте!
Не поспішай!
У Вас є пропозиції?
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– У меня несколько предложений.
– Вам непременно надо 
обратиться к шефу / врачу.
– На Вашем месте я не 
сомневался бы ни минуты.
– Оставьте его в покое!
– Смотрите на вещи проще!
– Обдумайте это спокойно!

Обещание

– Постараюсь.
– Обязательно сделаю это.
– Сделаю все возможное.
– Честное слово!
– Все будет в порядке.
– Обещаю, что это не повторится.

– Вы сдержали слово.
– ЕйБогу! Видит Бог!
– За это я ручаюсь.
– В этом я готов поклясться!
– Будь уверен!
– Спорю на что хотите, что ...

Благодарность

– Большое спасибо.
– Спасибо. / Очень благодарна
(благодарен).
– Пожалуйста.
– Не за что.
– Не стоит благодарности.
– Большое спасибо за все, что Вы 
сделали для меня.
– Благодарю Вас за прием / за 
Ваше внимание.
– Я Вам (тебе) очень благодарна 
(благодарен).
– Спасибо, что навестили меня.
– Как я Вам признателен(льна)!
– Буду Вам (тебе) очень благода
рен.
– Очень любезно с Вашей (твоей) 
стороны.

У мене є кілька пропозицій.
Вам потрібно обов'язково зверну
тися до шефа / лікаря.
На Вашому місці я не зволікав би 
ні хвилини.
Дайте йому спокій!
Дивіться на речі простіше!
Обміркуйте це спокійно!

Обіцянка

Я докладу зусиль.
Я це обов'язково зроблю.
Зроблю все можливе.
Слово честі!
Все буде в порядку.
Обіцяю, що це ніколи не 
повториться.
Ви дотримали свого слова.
ЇйБогу! Бачить Бог!
Я ручаюся за це.
За це я міг би заприсягтися! 
Покладися на це!
Готовий закластися, що ...

Подяка

Вельми дякую.
Дякую./ Дуже дякую .

Будь ласка.
Нема за що (дякувати).
Прошу (Нема за що).
Велике спасибі за все, що Ви для
мене зробили.
Дякую Вам за прийом / за Вашу
увагу.
Я Вам (тобі) дуже вдячна 
(вдячний).
Дякую, що відвідали мене.
Я Вам вельми вдячний(а)!
Буду Вам (тобі) дуже вдячний.

Дуже люб'язно з Вашого (твого)
боку.

Ich habe einige Vorschläge.
Sie müssen unbedingt mit dem 
Chef / Arzt sprechen.
An Ihrer Stelle würde ich keinen 
Augenblick zögern.
Lassen Sie ihn in Ruhe!
Machen Sie sich nichts daraus! 
Überlegen Sie sich das in aller 
Ruhe!

Versprechen

Ich gebe mir Mühe.
Ich werde es unbedingt tun.
Ich werde alles tun, was ich kann.
Mein Ehrenwort!
Alles wird in Ordnung sein.
Ich verspreche, dass es wieder nie 
vorkommt.
Sie haben Ihr Wort gehalten.
Bei Gott!
Ich verbürge mich dafür.
Darauf könnte ich schwören!
Verlass dich darauf!
Ich wette was Sie wollen, dass ...

Dankbarkeit

Vielen Dank / Recht vielen Dank. 
Danke./ Danke sehr, danke schön.

Bitte./ Bitte sehr.
Nichts zu danken.
Gern geschehen.
Vielen Dank für alles, was Sie für 
mich getan haben.
Ich danke Ihnen für den Empfang / 
für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich bin Ihnen (dir) sehr dankbar.

Danke,dass Sie mich besucht haben.
Ich bin Ihnen zutiefst dankbar!
Ich werde Ihnen (dir) sehr dankbar 
sein.
Es ist sehr nett von Ihnen (dir).


