PRESTO ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ
1. ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੋ
ਔਨਲਾਈਨ prestocard.ca ਤੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕ ਿੱ ਤੇ Brampton Transit ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਜਾਂ ਸਹਲਤਾਂ ਤੇ PRESTO ਿਾਰਡ ਖਰੀ ੋ:


ਬ੍ਰਾਮੇਕਲਆ ਟਰਮੀਨਲ – 160 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਿ ਡਰਾਈਵ



ਡਾਊਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ – 8 ਨੈਲਸਨ ਸਟਰੀਟ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇਅ ਟਰਮੀਨਲ – 501 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ



ਕਟਰਕਨਟੀ ਿਾਮਨ ਟਰਮੀਨਲ –164 ਗਰੇਟ ਲੇ ਿਸ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ



ਿਲਾਰਿ ਫੈਕਸਕਲਟੀ – 185 ਿਲਾਰਿ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ

ਖਰੀ ਣ ਤੇ $6 ੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ, ਜਾਰੀ ਿਰਨ ੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂ ੀ ਹੈ।

2. ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੋ ਡ ਕਰੋ
PRESTO ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਿਾਰਡ ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਉਤਪਾ ਲੋ ਡ ਿਰਨ ੀ ਲਚਿਤਾ ਹੈ। ੋ ਤਰਹਾਂ ੇ PRESTO ਲੋ ਡ ਹੁੂੰ ੇ ਹਨ:


ਈ-ਪਰਸ ਵੈਲਲਊ ਜੋੜੋ: ਆਪਣੇ PRESTO ਿਾਰਡ ਤੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ $10 ਜੋੜ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ $1,000 ਾ ਬ੍ੈਲੂੰਸ ਰਿੱ ਖ ਸਿ ੇ ਹੋ। ਜ ੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਿਰ ੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ੌਰੇ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰਡ ਤੇ ਸਟੋਰ ਿੀਤੇ ਬ੍ੈਲੂੰਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਟ ਕਲਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।



ਮਹੀਨਾਵਾਰ/ਹਫਤਾਵਾਰ ਪਾਸ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪਾਸ ਨਾਲ, ਜ ੋਂ ਪਾਸ ਐਿਕਟਵ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਕਮਤ ਸੂੰ ਕਖਆ ਕਵਿੱ ਚ
ੌਰੇ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ।

3. ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਾਰਡ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ Brampton Transit ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸਕਲਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀ ਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅ

24 ਘੂੰ ਟੇ ਲਈ

ਉਡੀਿ ਿਰੋ।


ਆਪਣਾ ਿਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ prestocard.ca ਤੇ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰੋ।



ਆਪਣੇ PRESTO ਿਾਰਡ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ੇ 24 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਬ੍ਾਅ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰੀ ਿਰਨ ਲਈ 30 ਕ ਨਾਂ
ੇ ਅੂੰ ਰ ਲਕਸੇ ਵੀ PRESTO ਉਪਿਰਣ* ਤੇ ਟੈਪ ਜ਼ਰਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 30 ਕ ਨਾਂ ਬ੍ਾਅ , ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ੀ ਕਮਆ
ਪੁਿੱ ਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ੀ ਕਮਆ ਪੁਿੱ ਗ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਿਟੀਵੇਟ ਿਰਨ ਲਈ 1-8PRESTO-123 (1-877-378-6123) ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।

* PRESTO ਉਪਿਰਣਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :


Brampton Transit ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ੈਲੂੰਸ ਚੈੈੱਿਰ (ਬ੍ਿਾਇਆ ਪਤਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ) ਜਾਂ



Brampton Transit ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ੇ ਉਪਿਰਣ। ਆਪਣੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਿਟੀਵੇਟ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਿਰਣਾਂ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਤਾਂ ਿਰੋ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰਡ ਨੂੰ ਟੈਪ
ਿਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਿਿੱ ਟ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਵਿਲਪਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਿਟੀਵੇਟ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ੈਲੂੰਸ ਚੈੈੱਿਰ (ਬ੍ਿਾਇਆ ਪਤਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ) ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ।

ਲਿਆਨ ਲਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਬ੍ਾਲਗ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ PRESTO ਿਾਰਡ ਰਕਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਕਡਫਾਲਟ
ਗੁਮਨਾਮ ਿਾਰਡ ਰਹੇਗਾ (ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ੇਖੋ)

4. ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਲਕਰਾਏ ਸੈਟ ਕਰਨੇ
ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ PRESTO ਿਾਰਡ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰੋ, ਰਕਜਸਟਰ ਨਾ ਿੀਤੇ ਿਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਵਕ ਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ
ਬ੍ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਛਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਸੈਟ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਛਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਖਰੀ

ੇ ਸਮੇਂ Brampton Transit ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਸਹਲਤ ਤੇ

ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ।
ਵਾਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ PRESTO ਿਾਰਡ ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਆਪਣੇ PRESTO ਿਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਿਰਣ ਤੇ ਟੈਪ ਿਰਨ ੇ ਬ੍ਾਅ , ਬ੍ਿੱ ਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਪਰੇਟਰ ਵਾਧ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਾਖਲ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਿਿੱ ਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਾਰਡ ਆਪਰੇਟਰ ੇ PRESTO ਉਪਿਰਣ ਤੇ ਟੈਪ ਿਰਨ
ਲਈ ਿਹੇਗਾ।
ਲਿਆਨ ਲਦਓ: ਵਾਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਬ੍ਾਲਗ ਈ-ਪਰਸ ਕਿਰਾਏ ੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੂੰ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਆਪਣਾ ਿਾਰਡ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ:
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱ ਲਖਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਲੌ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੂੰ ਲਕਸੇ
ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕਿਸੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਿਾਰਡ ੀ PRESTO ਨੂੰ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ੂੰ

ਿਰਵਾ ਕ ਓ। ਗੁਆਚ ਜਾਣ ੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ੇ 24

ਘੂੰ ਕਟਆਂ ੇ ਅੂੰ ਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਿੱ ਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।


ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ ਲਵਾਂ ਿਾਰਡ ਖਰੀ ੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਰਡ ਤੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ $10 ਲੋ ਡ ਿਰੋ।



ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਿਾਰਡ ਰਕਜਸਟਰ ਨਾ ਿਰੋ। ਆਪਣਾ ਿਾਰਡ ਬ੍ਲੌ ਿ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਿਾਰਡ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਚੌਵੀ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਬ੍ਾਅ ,
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਾਰਡ ਤੋਂ ਫੂੰ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਜਾਂ PRESTO ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 1-8-PRESTO-123 (1877-378-6123) ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਲੋਡ (Autoload) ਜਾਂ ਆਟੋਰੀਲਨਊ (Autorenew) ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ।


ਆਟੋਲੋਡ (Autoload) ਨਾਲ ਜ ੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਪਰਸ ਕਵਚਲਾ ਬ੍ਿਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਿਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ PRESTO ਿਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ੈਂਿ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਿਰੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ੁਬ੍ਾਰਾ ਲੋ ਡ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।



ਪਰ, ਇਹ ਰਿਮ $5 ਅਤੇ $60 ੇ ਕਵਚਿਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੋ ਡ ਿਰਨ ੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਰਿਮ $20, ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਰਿਮ $980 ਹੈ।

ਲਿਆਨ ਲਦਓ: ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਿਮਾਂ PRESTO ੁਆਰਾ ਿੋਈ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਤੇ ਕਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ ਲ ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ
ਬ੍ਿਾਇਆ ਤੁਰੂੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰਡ ਤੇ ਕ ਖਾਈ ੇਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਲਜ਼ਟ ਯੂਜੇਜ ਲਰਪੋਰਟ (Transit Usage Report) ਹਾਸਲ ਕਰੋ।


ਕਸਰਫ ਰਕਜਸਟਰ ਿੀਤੇ ਿਾਰਡ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਟੈਿਸ ਿਰੈਕਡਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।



ਆਪਣਾ PRESTO ਿਾਰਡ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 31 ਕ ਨਾਂ ੀ ਕਬ੍ਨਾਂ ਰੁਿਾਵਟ ਵਾਲੀ ਕਮਆ

ੇ ੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਿਕਹਰੇ ਟਰਾਂਕਜ਼ਟ ਕਸਸਟਮ ੇ

ਅੂੰ ਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 32 ਇਿੱ ਿ-ਤਰਫਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਿਸ ੇ ਸਮੇਂ ਟੈਿਸ ੇ ਉ ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ PRESTO ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੋਂ
ਵਰਤੋਂ ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਪਰੂੰ ਟ ਿਰ ਸਿੋਗੇ।
ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਲਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰੋ।


ਰਕਜਸਟਰ ਿੀਤੇ ਿਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕਤੂੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਾ ਟਰਾਂਜੈਿਸ਼ਨ ਇਕਤਹਾਸ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਵਿੱ ਚ
ਲੌ ਗ-ਇਨ ਿਰੋ।

ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ


ਰਕਜਸਟਰ ਿੀਤੇ ਿਾਰਡ ੇ ਧਾਰਿ, ਕਜਨਹਾਂ ਿੋਲ ਯਾਤਰਾ ਪਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂ ਾ ਫੂੰ ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਿੱ ਿ ਟੈਪ ਿਰਿੇ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ੋ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ੇ ਹਿੱ ਿ ਾਰ ਹੁੂੰ ੇ ਹਨ।



ਿਾਰਡ ਨੈਗੇਕਟਵ ਬ੍ਿਾਇਆ ਕਵਿੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਿਾਰਡ ਲੋ ਡ ਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਿੱ ਟ ਕਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ੁਬ੍ਾਰਾ ਲੋ ਡ ਿਰਨ ੇ ਸਮੇਂ ਨੈਗੇਕਟਵ ਈ-ਪਰਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ $0.25 ਲਏ ਜਾਂ ੇ ਹਨ।

ਲਿਆਨ ਲਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਬ੍ਾਲਗ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਰਡ ਰਕਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਿਟਿਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ੇ ਹਿੱ ਿ ਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਲਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ

ਬਲਚਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ
ਟਰਾਂਸਫਰ ਇਲਤਹਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਕਾਰਡ ਨੂੂੰ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਕੱ ਲਟਆ ਲਗਆ ਬਕਾਇਆ

ਫੜ ਕੇ ਰੱ ਖੋ

ਬਲਚਆ ਹੋਇਆ
ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਮਾਂ

ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਟੈਪ ਕਰੋ

PRESTO ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ
ਫੋਨ: 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
Web: presto.ca

ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੈੱਕਰ

