Jak korzystać z PRESTO
1. Kup kartę
Zakupu karty PRESTO można dokonać online na stronie prestocard.ca lub w jednej z
następujących stacji lub terminali Brampton Transit:
•
•
•
•
•

Bramalea Terminal – 160 Central Park Drive
Downtown Terminal – 8 Nelson Street
Brampton Gateway Terminal – 501 Main Street South
Trinity Common Terminal – 164 Great Lakes Boulevard
Clark Facility – 185 Clark Boulevard

Obowiązuje bezzwrotna opłata za wydanie karty wynosząca 6 $.

2. Doładuj kartę
Z PRESTO możesz doładować do karty produkty różnego rodzaju. Istnieją dwa typy
doładowań PRESTO:
 Dodaj kwotę do e-portfela: Załaduj co najmniej 10 $ na kartę PRESTO.
Maksymalne saldo może wynosić 1000 $. Podczas jazdy opłata za podróż jest
odejmowana od salda znajdującego się na karcie.
 Dodaj bilet miesięczny/tygodniowy: Z aktywnym biletem miesięcznym lub
tygodniowym możesz odbyć nieograniczoną liczbę podróży.

3. Zarejestruj kartę
Jeśli chcesz zarejestrować swoją kartę, po zakupieniu jej w placówce lub na terenie
terminalu Brampton Transit odczekaj 24 godziny.
 Zarejestruj kartę online na stronie prestocard.ca
 Aby zakończyć rejestrację, 24 godziny po rejestracji karty PRESTO online zbliż kartę
do dowolnego urządzenia PRESTO* w terminie 30 dni. Po 30 dniach rejestracja
wygaśnie. Jeśli Twoja rejestracja wygasła, zadzwoń pod numer 1-8-PRESTO-123
(1-877-378-6123), by ponownie ją aktywować.
*Urządzenia PRESTO:
 Urządzenia do sprawdzania salda w terminalach i placówkach Brampton Transit lub
urządzenia do wnoszenia opłat za przejazd w autobusach Brampton Transit.
 Z urządzeń do wnoszenia opłat należy korzystać tylko w celu aktywacji rejestracji
karty, jeśli stanowi ona część podróży. Wykonanie tej czynności spowoduje
potrącenie opłaty za przejazd w momencie zbliżenia karty do urządzenia. Jeśli
akurat nie podróżujesz, możesz użyć urządzenia do sprawdzania salda w celu
aktywacji rejestracji.
Uwaga: Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i nie chcesz rejestrować swojej karty PRESTO,
pozostanie ona jako domyślnie anonimowa karta osoby pełnoletniej (zobacz: Korzyści
płynące z rejestracji karty).

4. Ustawienie taryf zniżkowych

Studenci i seniorzy – chociaż zaleca się rejestrację karty PRESTO, na kartach
niezarejestrowanych można ustawić taryfy zniżkowe dla studentów lub seniorów. Taryfy te
można ustawić osobiście w trakcie zakupu na terenie terminalu Brampton Transit lub w
placówce.
Użyj karty PRESTO dla dodatkowych pasażerów
Po zbliżeniu karty PRESTO do urządzenia do wnoszenia opłat należy powiadomić kierowcę
autobusu o zapłacie za dodatkowych pasażerów. Kierowca wprowadzi dodatkowych
pasażerów i poprosi Cię o zbliżenie karty do urządzenia PRESTO w celu potrącenia opłat
za przejazd.
Uwaga: Dodatkowi pasażerowie zostaną obciążeni opłatą za osobę pełnoletnią z e-portfela.

Korzyści płynące z rejestracji karty
Rejestrując kartę możesz:
Chronić saldo, jeśli Twoja karta została zgubiona lub ukradziona. Możesz zablokować
kartę i przesłać saldo na kartę zastępczą.
 Zgłoś PRESTO brak karty, aby ją zablokować. Będziesz odpowiedzialny za kwotę
wydaną w ciągu 24 godzin od zgłoszenia utraty karty.
 Konieczny jest zakup karty zastępczej i doładowanie jej na kwotę minimum 10 $.
 NIE rejestruj nowej karty. Dwadzieścia cztery godziny po zablokowaniu karty i
uzyskaniu nowej, wejdź na stronę internetową lub zadzwoń na infolinię PRESTO
pod numerem 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123), aby przesłać środki pieniężne na
starą kartę.
Ustaw Automatyczne doładowanie lub Automatyczne odnowienie, aby automatycznie
doładować kartę.
 Automatyczne doładowanie to opcja, która automatycznie doładowuje kartę
PRESTO za pośrednictwem konta bankowego lub karty kredytowej, kiedy saldo eportfela spadnie poniżej wybranej kwoty określonej w dolarach.
 Kwota ta musi jednak wynosić od 5 $ do 60 $. Kwota minimalna automatycznego
doładowania wynosi 20 $, a maksymalna 980 $.
Uwaga: PRESTO może zmienić minimalne i maksymalne kwoty bez uprzedzenia. Nowe
saldo natychmiast wyświetli się na karcie.
Uzyskaj Raport użycia środków za przejazd dla celów podatkowych.
 Tylko zarejestrowane karty kwalifikują się do federalnej ulgi podatkowej.
 Podczas nieprzerwanego okresu nieprzekraczającego 31 dni użyj karty PRESTO do
przynajmniej 32 podróży w jedną stronę za pomocą pojedynczego systemu
tranzytowego. Na stronie internetowej PRESTO możesz wydrukować zestawienie
użycia karty dla celów podatkowych w trakcie rozliczania podatku.
Przeglądaj swoją historię transakcji.
 Historia transakcji z trzech miesięcy jest dostępna online dla zarejestrowanych kart.
Zaloguj się na swoje konto, aby ją zobaczyć.
Podróż awaryjna



Posiadaczom zarejestrowanych kart bez wystarczających środków do ukończenia
podróży przysługuje pojedyncze doładowanie i dwugodzinny transfer od momentu
wydania.
 Wartość karty spadnie do ujemnego salda, a brakująca kwota zostanie
automatycznie odjęta podczas następnego doładowania karty. Ujemna wartość eportfela wynosi 0,25 $ w momencie doładowania.
Uwaga: Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, ale Twoja karta nie została zarejestrowana, nie
przysługuje Ci podróż awaryjna.
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Kontakt z PRESTO
Tel.: 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)

