پریسٹو ( )PRESTOکیسے استعمال کریں
 .1ایک کارڈ خریدیں
پریسٹو ( )PRESTOکارڈ آن الئن  prestocard.caسے یا مندرجہ ذیل برامپٹن ()Brampton
ٹرانزٹ ٹرمینلز یا مراکزسہولیات میں سے کسی ایک سے خریدیں:






برامیلیا ( )Bramaleaٹرمینل  160 -سینٹرل پارک ڈرائیو ()160 Central Park Drive
ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل  8 -نیلسن اسٹریٹ ()8 Nelson Street
برامپٹن ( )Bramptonگیٹ وے ٹرمینل  501 -مین اسٹریٹ جنوبی ()501 Main Street South
ٹرنیٹی کامن ٹرمینل  164-گریٹ لیکس بلیوارڈ ()164 Great Lakes Boulevard
کالرک مرکز سہولت  185 -کالرک بلیوارڈ ()185 Clark Boulevard

خریداری پر  6$کی ناقابل واپسی اجرائیگی فیس ہے۔

 .2اپنا کارڈ لوڈ کریں
پریسٹو ( )PRESTOکے ساتھ ،آپ کے پاس اپنے کارڈ پر مختلف مصنوعات لوڈ کرنے کی سہولت ہے۔ پریسٹو ()PRESTO
لوڈز کی دو قسمیں ہیں:




ای پرس ویلیو شامل کریں :اپنے پریسٹو ( )PRESTOکارڈ پر کم از کم  10$کا لوڈ کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ
 1,000$تک کا بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ سفر کرتے ہیں ،تو آپ کے سفر کا کرایہ آپ کے کارڈ میں محفوظ
بیلنس سے منہا کیا جاتا ہے۔
ماہانہ  /ہفتہ وار پاس شامل کریں :ماہانہ یا ہفتہ وار پاس کے ساتھ ،آپ ال تعداد بار سفر کرسکتے ہیں اگر آپ کا پاس
فعال ہے۔

 .3اپنا کارڈ رجسٹر کروائیں
اگر آپ اپنا کارڈ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو ،ایک برامپٹن ( )Bramptonٹرانزٹ ٹرمینل یا مرکزسہولت سے اسے خریدنے کے
بعد  24گھنٹے تک انتظار کریں۔



 prestocard.caپر اپنا کارڈ آن الئن رجسٹر کروائیں۔
آن الئن پریسٹو ( )PRESTOکارڈ رجسٹر کرانے کے  24گھنٹے بعد ،آپ کو ایک  30دن کی مدت کے اندر
رجسٹریشن مکمل کرنے کے لئے کسی بھی پریسٹو ( )PRESTOآلہ* پر ٹیپ کرنا ضروری ہے۔  30دن کے بعد ،آپ
کی رجسٹریشن کی معیاد ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی رجسٹریشن کی معیاد ختم ہو جاتی ہے تو ،اپنا کارڈ دوبارہ فعال
کرانے کے لئے  )73771737781(PRESTO-123 -1-8پر کال کریں۔

* پریسٹو ( )PRESTOآالت میں شامل ہیں:
 برامپٹن ( )Bramptonٹرانزٹ ٹرمینل پر بیلنس چیکرز اور مراکزسہولیات
 برامپٹن ( )Bramptonٹرانزٹ بسوں پر کرایہ ادائیگی کے آالت۔ اپنی رجسٹریشن فعال کرنے کے لئے صرف کرایہ
ادائیگی آلہ استعمال کریں اگر یہ آپ کے سفر کا حصہ ہے ،جیسا کہ یہ آپ کے کارڈ کو ٹیپ کرنے پر کرایہ کی کٹوتی
کر لے گا۔ متبادل کے طور پر ،اگر آپ اس وقت سفر نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنی رجسٹریشن کو فعال کرنے کے لئے
بیلنس چیکر استعمال کر سکتے ہیں۔

نوٹ :اگر آپ ایک بالغ فرد ہیں اور اپنا پریسٹو ( )PRESTOکارڈ رجسٹر نہیں کرانا چاہتے ہیں تو ،یہ ایک طے شدہ گمنام
نوجوان کارڈ کے طور پر رہے گا (اپنا کارڈ رجسٹر کروانے کے فوائد دیکھیں)۔

 .4رعایتی کرایوں کو مرتب کرنا
طلباء اور بڑے
اگرچہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا پریسٹو ( )PRESTOکارڈ رجسٹر کرائیں ،غیر رجسٹر شدہ کارڈز کو طالب علم یا بڑوں
کے رعایتی کرایوں کے ساتھ سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ رعایتی کرایہ کو ایک خریداری ،ایک برامپٹن ( )Bramptonٹرانزٹ ٹرمینل
یا سہولت ،کے وقت سے اس شخص کے لئے شروع کیا جا سکتا ہے۔

اضافی مسافروں کی ادائیگی کے لئے اپنا پریسٹو ( )PRESTOکارڈ کا استعمال کریں
کرایہ ادائیگی آلہ پر اپنا پریسٹو ( )PRESTOکارڈ ٹیپ کرنے کے بعد ،آپ اضافی مسافروں کا کرایہ ادا کرنے کے لئے بس
آپریٹر کو مطلع کریں۔ آپریٹر اضافی مسافروں کا اندراج کرے گا ،اور کرایوں کی کٹوتی کرنے کے لئے آپ کو اپنا کارڈ آپریٹر
کے پریسٹو ( )PRESTOآلہ پر ٹیپ کرنے کی درخواست کرے گا۔
نوٹ کریں :اضافی مسافروں سے ایک بالغ ای پرس کرایہ کی قیمت وصول کی جائے گی۔

اپنا کارڈ رجسٹر کرانے کے فوائد
اپنا کارڈ رجسٹر کرانے سے آپ درج ذیل کر سکتے ہیں:
اپنا کارڈ گم یا چوری ہو جانے پر اپنے بیلنس کا تحفظ کریں۔ آپ اپنا کارڈ بالک کرا سکتے ہیں اور ایک متبادل کارڈ میں بیلنس
منتقل کر سکتے ہیں۔
 ایک الپتہ پریسٹو ( )PRESTOکارڈ کی رپورٹ کریں اور اسے بالک کریں۔ نقصان کی رپورٹ کرنے کے  24گھنٹے
کے اندر خرچ کردہ قیمت کے لئے آپ ذمہ دار ہوں گے۔
 آپ کو ایک متبادل کارڈ اور کارڈ پر کم از کم  10$کا لوڈ الزما ً خریدنا چاہئے۔
 اپنا نیا کارڈ رجسٹر مت کرائیں۔ اپنا کارڈ بالک کرنے اور اپنا نیا کارڈ حاصل کرنے کے چوبیس گھنٹوں کے بعد ،اپنے
پرانے کارڈ سے رقوم منتقل کرنے کے لئے آن الئن ہوں یا پریسٹو ( )PRESTOکال سنٹر PRESTO-123 -1-8
 )(1-877-378-6123پر کال کریں۔
خود کار طریقے سے اپنا کارڈ دوبارہ لوڈ کرنے کے لئے خود کار لوڈ یا خود کار تجدید سیٹ کریں۔
 خود کار لوڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خود بخود آپ کے پریسٹو ( )PRESTOکارڈ کو لوڈ
کرتا ہے ،جب آپ کا ای پرس بیلنس آپ کی منتخب کردہ رقم سے ایک ڈالر کم ہوتا ہے۔
 تاہم ،یہ ڈالر رقم  5$اور  60$کے درمیان ہونی چاہئے۔ خود کار لوڈ کی کم از کم رقم  ،20$جبکہ زیادہ سے زیادہ
 980$تک ہے۔
نوٹ :کم از کم اور زیادہ سے زیادہ رقوم پریسٹو ( )PRESTOکی طرف سے تبدیلی کے تابع ہیں۔ آپ کا نیا بیلنس آپ کے
کارڈ پر فوراً نمودار ہو گا۔
انکم ٹیکس مقاصد کے لئے ٹرانزٹ استعمال رپورٹ حاصل کریں۔
 صرف رجسٹرڈ کارڈز وفاقی ٹیکس کریڈٹ کے اہل ہیں۔
 بالتعطل مدت کے دوران  31دن سے زیادہ نہ ہو ایک ٹرانزٹ سسٹم کے اندر اندر کم سے کم  32ایک طرفہ دوروں
کے لئے آپ پریسٹو ( )PRESTOکارڈ کا استعمال کریں۔ آپ ٹیکس کے وقت پر ٹیکس کے مقاصد کے لئے پریسٹو
( )PRESTOویب سائٹ سے استعمال کے بیان کا پرنٹ نکالنے کے قابل ہوں گے۔

اپنی ٹرانزیکشن ہسٹری کاجائزہ لیں۔
 رجسٹر شدہ کارڈز کی تین ماہ کی ٹرانزیکشن ہسٹری آن الئن دستیاب ہے۔ اسے دیکھنے کے لئے اپنے اکاؤنٹ میں الگ
ان کریں۔
ہنگامی سفر
 خاطر خواہ رقوم کے بغیر رجسٹرڈ کارڈ ہولڈرز ایک سفر کو مکمل کرنے کے لئے ایک واحد بار ٹیپ کرنے کا
استحقاق رکھتے ہیں اور اجراء کے وقت سے ایک دو گھنٹے کی منتقلی حاصل کرتے ہیں۔
 کارڈ منفی بیلنس میں چال جائے گا اور جب آپ اپنا کارڈ لوڈ کریں گے تو خود کار طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔
دوبارہ لوڈ کرنے کے وقت منفی ای پرس تصفیہ فیس  0.25$ہے۔
نوٹ کریں :اگر آپ بالغ ہیں اور آپ کا کارڈ رجسٹر نہیں ہے تو ،آپ ایک ہنگامی دورہ کے مستحق نہیں ہوں گے۔

کرایہ دائیگی کا آلہ

بیلنس چیکر
ٹرانزیکشن کی
ہسٹری دیکھنے
کیلئے کارڈ کو
آلہ کے قریب
تھام کر رکھیں

بقایا بیلنس

کٹوتی کردہ
بیلنس
منتقلی وقت
باقی
کارڈ پر یہاں
سے ٹیپ کریں

پریسٹو ( )PRESTOسے رابطہ کریں
فون1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) :
ویبpresto.ca :

