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Mr. J. Rhodes
Rhodes &amp; Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926

Mr. J. Rhodes
Rhodes &amp; Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926

Usona adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nomo de firmo
Stratonombro + stratnomo
Nomo de urbo + ŝtatmallongigo + poŝtkodo

Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ

Brita kaj irlanda adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nomo de firmo
Nombro + stratnomo
Nomo de urbo
Lando
Poŝtkodo

La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8

The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8

Kanadia adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nomo de firmo
Nombro + stratnomo
Nomo de urbo + provincomallongigo + poŝtkodo

Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018

Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
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Aŭstralia adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nomo de firmo
Nombro + stratnomo
Provinconomo
Nomo de urbo + poŝtkodo

Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680

Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680

Novzelanda adresoformato:
Nomo de ricevanto
Nomo de firmo
Nombro + stratnomo
Nombro de antaŭurbo nombro
Nomo de urbo + poŝtkodo

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926

Müller &amp; Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland

Angla adresoformato: nomo de ricevonto, nomo de firmo, stratnombro + stratnomo, nomo de urbo +
regiono/ŝtato + poŝtkodo.

Carta - 
esperanto alemán
Kara Sinjoro Prezidanto, Sehr geehrter Herr Präsident,

Tre formala, la ricevanto havas specialan titolon, kiu devas esti uzita en loko de sia nomo

Estimata sinjoro, Sehr geehrte Damen und Herren,
Formala, maskla ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjorino, Sehr geehrte Damen und Herren,
Formala, virina ricevanto, nekonata nomo

Estimata sinjoro/sinjorino, Sehr geehrte Damen und Herren,
Formala, nekonataj nomo kaj sekso de ricevanto
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Estimataj sinjoroj, Sehr geehrte Damen und Herren,

Formala, kiam parolante plurajn nekonatajn personojn aŭ tutan fakon

Al kiu ĝi povas koncerni, Sehr geehrte Damen und Herren,
Formala, nekonataj nomo kaj genro de la ricevanto(j)

Estimata sinjoro Smith, Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formala, maskla ricevanto, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formala, virina ricevanto, edziĝinta, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formala, virina ricevanto, sola, konata nomo

Estimata sinjorino Smith, Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formala, virina ricevanto, konata nomo, nekonata edzecostato

Estimata John Smith, Lieber Herr Schmidt,
Malpli formala, oni faris negocon kun la ricevanto antaŭ

Estimata John, Lieber Johann,
Neformala, oni estas personaj amikoj kun la ricevonto

Ni skribas al vi pri... Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formala, por malfermi nome de la tuta firmo

Ni skribas en rilato kun... Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formala, por malfermi nome de la tuta firmo

Plu al... Bezug nehmend auf...
Formala, por malfermi pri io, ke vi vidis de la kompanio, ke vi kontaktas

Kun referenco al... In Bezug auf...
Formala, por malfermi pri io, ke vi vidis de la kompanio, ke vi kontaktas

Mi skribas por demandi pri... Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Malpli formala, por malfermi nome de vi mem por via firmo
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Mi skribas al vi nome de... Ich schreibe Ihnen im Namen von...

Formala, kiam skribante por iu alia

Via firmo estis altagrade rekomendita de... Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formala, ĝentila maniero de malfermo

Carta - 
esperanto alemán
Ĉu vi kontraŭus, se... Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...

Formala peto

Ĉu vi estus tiel afabla, ... Wären Sie so freundlich...
Formala peto

Mi estus plej dankema, se... Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formala peto

Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn
informojn pri...

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns
ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.

Formala peto, tre ĝentila

Mi estus dankema, se vi povus... Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formala peto, tre ĝentila

Ĉu vi bonvolu sendi al mi... Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formala peto, ĝentila

Ni estas interesitaj en akiri/ricevi... Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formala peto, ĝentila

Mi devas peti vin, ĉu... Ich möchte Sie fragen, ob...
Formala peto, ĝentila

Ĉu vi povas rekomendi... Können Sie ... empfehlen...
Formala peto, rekta

Ĉu vi bonvolu sendi al mi... Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formala peto, rekta
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Vi estas urĝe petita al... Sie werden dringlichst gebeten, ...

Formala peto, tre rekta

Ni estus dankemaj, se... Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formala peto, ĝentila, nome de la kompanio

Kio estas via nuna listoprezo por... Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formala specifa peto, rekta

Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii... Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formala enketo, rekta

Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas... Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ...
herstellen...

Formala enketo, rekta

Ĝi estas nia intenco... Wir beabsichtigen...
Formala deklaro de intenco, rekta

Ni atente konsideris vian proponon kaj... Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formala, kondukante al decido koncerne negocinterkonsento

Ni bedaŭras informi vin, ke... Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formala, malakcepto de negocinterkonsento aŭ montrante neniun intereson en oferto

Carta - 
esperanto alemán
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti
min.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

Formala, tre ĝentila

Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin. Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter
behilflich sein können.

Formala, tre ĝentila

Antaŭdankon… Vielen Dank im Voraus...
Formala, tre ĝentila
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Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti
kontakti min.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

Formala, tre ĝentila

Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en
tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.

Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese
Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.

Formala, tre ĝentila

Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar... Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formala, ĝentila

Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti
min.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

Formala, ĝentila

Mi atendas senpacience la eblon de labori
kune.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Formala, ĝentila

Dankon pro via helpo en tiu afero. Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formala, ĝentila

Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi. Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu
besprechen.

Formala, ĝentila

Se vi bezonas pli informon... Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formala, rekta

Ni dankas vian negocon. Wir schätzen Sie als Kunde.
Formala, rekta

Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro
estas...

Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...

Formala, tre rekta

Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ. Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Malpli formala, ĝentila
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Altestime, Mit freundlichen Grüßen

Formala, nekonata nomo de ricevanto

Altestime, Mit freundlichen Grüßen
Formala, vaste uzata, konata ricevanto

Altestime, Hochachtungsvoll
Formala, ne vaste uzata, konata ricevanto

Ĉion bonan, Herzliche Grüße
Neformala, inter negocpartneroj, kiuj parolas kun antaŭnomoj

Ĉion bonan, Grüße
Neformala, inter negocpartneroj kiuj kunlaboras ofte
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