PRESTOગોયપ્રઉ )ોનોટપ્રેપ્ર( કરવાની રીત
1. એક કાર્ડ ખરીદો
PRESTO કાર્ડ વનબસાઇટ prestocard.ca ોર ઓેલાઇે અથવા ેીચનેા બ્રનમ્પ્ટે ટ્રાન્ઝિટ ટર્મિેલપ્ર કે
ફેર્સલલટી ોરથી ખરીદપ્રોઃ


બ્રનમલી ટર્મિેલ – 160 સનઝટ્રલ ોાકડ ડ્રાઇવ



ર્ાગેટાગે ટર્મિેલ – 8 ેનલ્સે ોટ્રીટ



બ્રનમ્પ્ટે ઉનટવન ટર્મિેલ – 501 મનઇે ોટ્રીટ સાગથ



ટ્રટ્રર્ેટી કપ્રમે ટર્મિેલ –164 ગ્રનટ લનક્સ બુલનવાર્ડ



ક્લાકડ ફેર્સલલટી – 185 ક્લાકડ બુલનવાર્ડ

કાર્ડ ખરીદપ્ર ત્યારે $6 ેી ટ્રરફંર્ ેટ્રિ કરાતી વીમા ફી ચ ૂકવવાેી રિે છન .

2. તમારું કાર્ડ લૉર્ કરો
PRESTO વર્ે, તમન તમારા કાર્ડ ોર જુદા જુદા ગત્ોાદપ્ર લૉર્ કરવાનુ ં લચીલાોણુ ં ધરાવપ્ર છપ્ર. બન ોકારેા
PRESTO લૉડ્સ ગોલબ્ધ છન ોઃ


ઇ-પર્ડ મ ૂલ્ય ઉમેરોોઃ તમારા PRESTO કાર્ડ માં લઘુત્તમ $10 નુ ં મ ૂલ્ય ગમનરપ્ર. તમન મિત્તમ $1,000 ેી
ર્સલક ધરાવી શકપ્ર છપ્ર. જ્યારે તમન સવારી કરપ્ર ત્યારે , તમારા કાર્ડ માં સંઘરે લી ર્સલકમાંથી તમારા ોવાસ
માટેન ુ ં ભાડું કાોી લનવામાં આવન છન .



માસર્ક/અઠવાડર્ક પાર્ ઉમેરોોઃ માર્સક કે અઠવાટ્રર્ક ોાસ વર્ે, તમન ોાસ સટ્રિય િપ્રય તન વખતન અસીર્મત
સંખ્યામાં ોવાસ કરી શકપ્ર છપ્ર.

3. તમારું કાર્ડ નોંધાવો
જપ્ર તમન તમારું કાર્ડ ેોંધાવવા ઇચ્છપ્ર, તપ્ર બ્રનમ્પ્ટે ટ્રાન્ઝિટ ટર્મિેલ કે ફેર્સલલટીમાંથી તનેી ખરીદી કયાડ ોછી 24
કલાક સુધી રાિ જુઓ.


તમારું કાર્ડ વનબસાઇટ prestocard.ca ોર ઓેલાઇે ેોંધાવપ્ર



તમારું PRESTO કાર્ડ ઓેલાઇે ેોંધાવ્યાેા 24 કલાક ોછી, તમારે ેોંધણી પ ૂરી કરવા 30
ટ્રદવસમાં કોઇપણ PRESTO સાધે* ોર િળવનથી ટેો અચ ૂક કરવુ ં )ઠપ્રકવુ(.
ં 30 ટ્રદવસ ોછી, તમારી
ેોંધણી સમા્ત થઇ જશન. જપ્ર તમારી ેોંધણી સમા્ત થાય, તપ્ર તમારા કાર્ડ ેન પુેોઃ સટ્રિય કરવા 1-8-

PRESTO-123 (1-877-378-6123) ેંબર ોર ફપ્રે કરપ્ર.

* PRESTO સાધેપ્રમાં સમાવનશ થાય છન ોઃ


બ્રનમ્પ્ટે ટ્રાન્ઝિટ ટર્મિેલપ્ર અેન ફેર્સલલટીમાં બનલનઝસ ચનકસડ )ર્સલક તોાસેાર( અથવા બ્રનમ્પ્ટે ટ્રાન્ઝિટ
બસપ્રમાં ભાડુ ચ ૂકવણી સાધેપ્રેપ્ર.



તમારી ેોંધણી સટ્રિય કરવા માત્ર ભાડુ ચ ૂકવણી સાધેેપ્ર ગોયપ્રઉ કરપ્ર જપ્ર તન તમારા ોવાસેપ્ર ભાઉ
િપ્રય, કારણ કે તમારું કાર્ડ ટેો કરવાથી )ઠપ્રકવાથી( ભાડુ કાોી લનવાશન. વૈકન્લ્ોક રીતન, તમન તમારી
ેોંધણી સટ્રિય કરવા બનલનઝસ ચનકર વાોરી શકપ્ર છપ્ર જપ્ર તમન તન સમયન ોવાસ ે કરી રહ્યા િપ્ર.

નોંધોઃ જપ્ર તમન પુખ્ત ઉંમરેી વ્યક્ક્ત િપ્ર અેન તમારા PRESTO કાર્ડ ેી ેોંધણી ે કરાવવા ઇચ્છપ્ર, તપ્ર તન
કપ્રઇ પુખ્ત વ્યક્ક્તેા ટ્રર્ફપ્રલ્ટ અેામી કાર્ડ તરીકે રિેશન )તમારા કાર્ડ ેી ેોંધણી કરવાેા લાભપ્ર જુઓ(.

4. છૂટવાળુ ભાડ સ્થિર કરવ ું
સવદ્યાિીઓ અને વર્ીલો
તમન તમારા PRESTO કાર્ડ ેી ેોંધણી કરાવપ્ર તનવી ભલામણ કરાતી િપ્રવા છતાં, ર્વદ્યાથીઓ કે વર્ીલપ્ર માટે
છૂટવાળુ ભાડુ ધરાવતા ે ેોંધાયનલા કાર્ડ ેી ઉપ્રઠવણી કરી શકાય છન . કાર્ડ બ્રનમ્પ્ટે ટ્રાન્ઝિટ ટર્મિેલ કે
ફેર્સલલટીમાંથી ખરીદતી વખતન છૂટવાળા ભાર્ાેી ઉપ્રઠવણી રૂબરૂમાં કરી શકાય છન .
વધારાેા ગતારુઓેી ચ ૂકવણી કરવા તમારા PRESTO કાર્ડ ેપ્ર ગોયપ્રઉ કરપ્ર
ભાડુ ચ ૂકવણી સાધે ોર તમારું PRESTO કાર્ડ ટેો કયાડ ોછી )ઠપ્રક્યા ોછી(, વધારાેા ગતારુઓ માટે તમન
ચ ૂકવવા ઇચ્છતા િપ્ર તન બસ ઓોરે ટરેન જાણ કરપ્ર. ઓોરે ટર વધારાેા ગતારુઓેી કોાત કરશન અેન ભાર્ાેી
કોાત કરવા તમેન ઓોરે ટરેા PRESTO સાધે ોર તમારું કાર્ડ ટેો કરવાેી ર્વેંતી કરશન.
નોંધોઃ વધારાેા ગતારુઓ ોાસનથી પુખ્ત ઉંમરેી વ્યક્ક્તેા ઇ-ોસડ ભાર્ાેપ્ર ખચડ વસ ૂલવામાં આવશન.

તમારા કાર્ડ ની નોંધણી કરાવવાના લાભો
તમારું કાર્ડ ેોંધાવીેન, તમનોઃ
તમારી સર્લક ર્ુંરક્ષિત કરી શકો છો જો તમારું કાર્ડ ગ ૂમ િાય કે ચોરાઇ જાય. તમે તમારું કાર્ડ બ્લોક (બુંધ)
કરાવી શકો છો અને સર્લકને ડરપ્લેર્મેન્ટ (તબદીલ કરે લા) કાર્ડ પર તબદીલ કરાવી શકો છો.


ગ ૂમ થયનલા કાર્ડ ેી જાણ PRESTO ેન કરપ્ર અેન તનેન બ્લપ્રક )બંધ( કરાવપ્ર. તમન કાર્ડ ગ ૂમ થયાનુ ં
જણાવ્યાેા 24 કલાકેી અંદર ખચેલા મ ૂલ્ય માટે જવાબદાર રિેશપ્ર.



તમારે ટ્રર્લનસમનઝટ કાર્ડ અચ ૂક ખરીદવુ ં અેન કાર્ડ ોર લઘુત્તમ $10 જમા કરાવવા.



તમારા ેવા કાર્ડ ેી ેોંધણી ે કરાવપ્ર. કાર્ડ બ્લપ્રક કરાવીેન તમારું ેવુ ં કાર્ડ મનળવ્યાેા ચપ્રવીસ કલાક
ોછી, ઓેલાઇે થાવ અથવા PRESTO કપ્રલ સનઝટરેન 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
ેંબર ોર ફપ્રે કરપ્ર જેથી તમારા જૂેા કાર્ડ માંથી ભંર્પ્રળ ેવા કાર્ડ માં તબદીલ થશન.

તમારું કાર્ડ થવચાક્ષલત રીતે પનોઃલોર્ કરવા ઓટો-લોર્ કે ઓટો-ડરન્ય પર્ુંદ કરો.


ઓટપ્ર-લપ્રર્ તમારા PRESTO કાર્ડ ેન તમારા બેંક એકાગઝટ કે િેટ્રર્ટ કાર્ડ મારફતન ોવચાલલત રીતન
પુેોઃલપ્રર્ કરે છન , જ્યારે તમારા ઇ-ોસડેી ર્સલક તમન ોસંદ કરે લી ર્પ્રલર રકમ ેીચન જાય.



જપ્રકે, આ ર્પ્રલર રકમ અચ ૂક $5 અેન $60 વચ્ચન િપ્રવી જપ્રઇએ. લઘુત્તમ ઓટપ્ર-લપ્રર્ રકમ $20 છન ,
મિત્તમ $980 સુધી.

નોંધોઃ PRESTO અઉાગથી સ ૂચેા આ્યા વઉર, લઘુત્તમ અેન મિત્તમ રકમપ્ર બદલી શકે છન . તમારી ેવી
ર્સલક તમારા કાર્ડ ોર તાત્કાલલક જપ્રવા મળશન
આવક વેરાના હેતર્ર ટ્રાન્ન્િટ વપરાશ ડરપોટડ મેળવો.


માત્ર ેોંધાયનલા કાડડ ડ સ ફેર્રલ ટેક્સ િેટ્રર્ટ મનળવવાેન ોાત્ર રિે છન .



તમારા PRESTO કાર્ડ ેપ્ર ગોયપ્રઉ મિત્તમ 31 ટ્રદવસેા સળંઉ સમયઉાળા દરર્મયાે ર્સિંઉલ ટ્રાન્ઝિટ
ુ ર PRESTO
ર્સોટમમાં ઓછામાં ઓછાં 32 એકતરફી ોવાસપ્ર માટે કરપ્ર. તમન કર સમયન કર િેતસ
વનબસાઇટ ોરથી વોરાશ વણડેનુ ં ર્ોઝટ કરી શકશપ્ર.

તમારા લેવર્દે વર્ના ઇસતહાર્ની ર્મીિા કરો.


ેોંધાયનલા કાર્ડ માટે ત્રણ મટ્રિેાેપ્ર લનવર્દે વર્ ઇર્તિાસ ઓેલાઇે ગોલબ્ધ રિે છન . તનેન જપ્રવા તમારા
એકાગઝટમાં લપ્રઉ-ઇે કરપ્ર.

કટોકટી ર્મયે પ્રવાર્


ોવાસ પ ૂરપ્ર કરવા પ ૂરતા ભંર્પ્રળ વઉર ેોંધાયનલા કાર્ડ ધારકપ્ર માત્ર એકવાર ટેો કરવા અેન કાર્ડ ઇોયુેા
સમયથી બન કલાક માટે તબદીલી મનળવવાેન ોાત્ર િપ્રય છન .



કાર્ડ માં ેકારાત્મક ર્સલક આવશન અેન ફરી વાર તમન તમારું કાર્ડ લપ્રર્ કરપ્ર ત્યારે ોવચાલલત રીતન ોસાર
થઇ જશન. પુેોઃલપ્રર્ કરવાેા સમયન ેકારાત્મક ઇ-ોસડ ોતાવટ $0.25 ેી થાય છન .

નોંધોઃ જપ્ર તમન પુખ્ત ઉંમરેી વ્યક્ક્ત િપ્ર અેન તમારા કાર્ડ ેી ેોંધણી ે કરાવી િપ્રય, તપ્ર તમન કટપ્રકટી સમયન
ોવાસ કરવાેન ોાત્ર બેશપ્ર ેિીં.

ભાર્ાું ચ ૂકવણીન ું ર્ાધન

સર્લક તપાર્નાર ર્ાધન

બાકી રહેલ
સર્લક
સર્લકમાુંિી બાદ
કરાયેલ રકમ

લેવર્દે વર્નો
ઇસતહાર્ જોવા માટે
કાર્ડ ને આ ર્ાધન પર
ધરી રાખો

ટ્રાન્ર્ફર માટે
બાકી રહેલ ર્મય
અહીં કાર્ડ
ટેપ કરો

PRESTO નો ર્ુંપકડ કરો
ફપ્રે કરપ્રોઃ 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
Web: presto.ca

