PRESTO (ப்ரெஸ்ட ோ) உபட

ோகிக்கும் முறை

1. கோர்டு வோங்குக

PRESTO கார்றை ஆன்றைனில் prestocard.ca-இல் அல்ைது பின்வரும் பிராம்ப்ைன்
டிரான்சிட் முறனயங்களில் (Brampton Transit terminals)

அல்ைது வசதியகங்களில் ஏதாவது ஒன்ைில் வாங்கவும்:






பிராமலீ முறனயம் (Bramalea Terminal) – 160 சசன்ட்ரல் பார்க் டிறரவ்
சைௌன்ைவுன் முறனயம் (Downtown Terminal) – 8 நீல்சன் ஸ்ட்ரீட்

பிராம்ப்ைன் ககட்கவ முறனயம் (Brampton Gateway Terminal) – 501 சமயின்
ஸ்ட்ரீட் சவுத்

டிரினிடி காமன் முறனயம் (Trinity Common Terminal) – 164 கிகரட் கைக்ஸ்
பவுல்வர்ட்

கிளார்க் வசதியகம் (Clark Facility) – 185 கிளார்க் பவுல்வர்ட்

வாங்குவதற்கு, $6 திருப்பி-தரத்தக்கதல்ைாத வழங்கல் கட்ைணமாகும்.

2. உங்கள் கோர்டில் ஏற்றுக
PRESTO-றவக் சகாண்டு, உங்கள் கார்டுக்கு சவவ்கவறு திட்ைங்கறள ஏற்றுவதற்கு
நீங்கள் கதர்ந்சதடுக்க முடியும். PRESTO கார்றை ஏற்றுவதற்கு இரண்டு வறககள்
உள்ளன:


இ-பர்ஸ் மதிப்பபச் டேர்க்கவும்: உங்கள் PRESTO கார்டில் குறைந்தபட்சம் $10
ஏற்றுக. அதிகபட்சமாக நீங்கள் $1,000 இருப்பு றவத்துக்சகாள்ள முடியும்.

நீங்கள் பயணம் சசய்யும்கபாது, உங்கள் கார்டில் நீங்கள் இருப்பு றவத்துள்ள


சதாறகயிைிருந்து உங்களுறைய பயணத்துக்கான கட்ைணம் கழிக்கப்படும்.
மோதோந்திெ / வோெோந்திெ அனுமதிச் ேீட்ப ச் டேர்க்கவும்: மாதாந்திர /

வாராந்திர அனுமதிச் சீட்றைப் பயன்படுத்தி, அனுமதிச் சீட்டு சசயல்பாட்டில்
இருக்கும்கபாது நீங்கள் எண்ணற்ை பயணங்கறள கமற்சகாள்ள முடியும்.

3. உங்கள் கோர்ப

பதிவு ரேய்க

நீங்கள் உங்கள் கார்றை பதிவு சசய்ய நிறனத்தால், பிராம்ப்ைன் டிரான்சிட்

முறனயத்திைிருந்து (Brampton Transit terminal) அல்ைது வசதியகத்திைிருந்து அறத
வாங்கிய பிைகு 24 மணிகநரத்திற்கு காத்திருக்கவும்.


உங்கள் கார்றை ஆன்றைனில் prestocard.ca-இல் பதிவுசசய்திடுங்கள்.



உங்கள் PRESTO கார்றை ஆன்றைனில் பதிவுசசய்த 24 மணிகநரத்திற்கு பிைகு,
பதிறவ நிறைவுசசய்வதற்கு, 30 நாட்களுக்குள் ஏடதனும் PRESTO

சாதனத்தில்* நீங்கள் கட்ைாயம் தட்ைகவண்டும். 30 நாட்களுக்குப் பிைகு,

உங்கள் பதிவு காைாவதியாகிவிடும். உங்கள் பதிவு காைாவதியாகிவிட்ைால்,

உங்கள் அட்றைறய மீ ண்டும் சசயல்படுத்துவதற்கு 1-8-PRESTO-123 (1-877-3786123)–ஐ அறழக்கவும்.

PRESTO சாதனங்களின் உள்ளைங்குபறவ: பிராம்ப்ைன் டிரான்சிட்



முறனயங்களிலும் (Brampton Transit terminals) வசதியகங்களிலும் உள்ள
கபைன்ஸ் சசக்கர்கள் அல்ைது பிராம்ப்ைன் டிரான்சிட் (Brampton Transit)
கபருந்துகளில் இருக்கின்ை கட்ைண சசலுத்தல் சாதனங்கள். உங்கள்
பயணத்தின் ஒருபகுதியாக இருந்தால் மட்டுகம உங்கள் பதிறவ

சசயல்படுத்துவதற்காக கட்ைண சசலுத்தல் சாதனத்றத உபகயாகிக்கவும்,
ஏசனனில் உங்கள் கார்றை தட்டுவதன் கபரில் அது கட்ைணத்றத பிடித்தம்
சசய்துசகாள்ளும். மாற்ைாக, அந்தச் சமயத்தில் நீங்கள் பயணம்

சசய்யவில்றை எனில், உங்களுறைய பதிறவச் சசயல்படுத்துவதற்கு
கபைன்ஸ் சசக்கறரப் பயன்படுத்தவும்.

குறிப்பு: நீங்கள் வயதுவந்தவராக இருந்து உங்களுறைய PRESTO கார்றை நீங்கள்
பதிவு சசய்ய விரும்பவில்றை எனில், அது இயல்பிருப்பாய் சபயர் விபரமற்ை
வயதுவந்கதார் அட்றையாக இருக்கும் (உங்கள் கோர்ப
ஆதோ

ங்கபைக் காண்க).

பதிவுரேய்வதன்

4. தள்ளுபடி கட் ணங்கபை அபமத்தல்
மோணவர்கள் மற்றும் முதிட

ோர்

உங்கள் PRESTO கார்றை பதிவுசசய்துசகாள்ளுமாறு உங்களுக்கு

பரிந்துறரக்கப்படுகிை கபாதிலும், பதிவுசசய்யப்பைாத கார்டுகறள மாணவர் அல்ைது
முதிகயார் தள்ளுபடி கட்ைணங்களுைன் அறமத்துக்சகாள்ளைாம். தள்ளுபடி

கட்ைணத்றத, வாங்குதறை கமற்சகாள்ளும் கநரத்தில் கநரடியாக பிராம்ப்ைன்
டிரான்சிட் முறனயத்தில் அல்ைது வசதியகத்தில் அறமத்துக்சகாள்ளைாம்.
கூடுதல் பயணிகளுக்கு பணம் சசலுத்துவதற்கு உங்கள் PRESTO கார்றை
உபகயாகித்திடுங்கள்

உங்கள் PRESTO கார்றை கட்ைண சசலுத்தல் சாதனத்தில் தட்டிய பிைகு, கூடுதல்

பயணிகளுக்காக பணம் சசலுத்த விரும்புகிைீர்கள் என்பறத கபருந்து ஓட்டுநரிைம்
நீங்கள் சதரிவித்திடுங்கள். கூடுதல் பயணிகறள ஓட்டுநர் பதிவு சசய்வார்,

கட்ைணங்கறளக் கழிப்பதற்கு ஓட்டுநரின் PRESTO சாதனத்தில் நீங்கள் உங்கள்
கார்றை தட்டுமாறு ககட்டுக்சகாள்வார்.

குறிப்பு: கூடுதல் பயணிகளுக்கு வயதுவந்கதார் இ-பர்ஸ் பயணச்சீட்டிற்கான
கட்ைணம் விதிக்கப்படும்.

உங்கள் கோர்ப

பதிவு ரேய்வதன் பலன்கள்

உங்கள் கார்றை பதிவு சசய்வதன் மூைம் நீங்கள் பின்வரும் பைன்கறளப் சபை
முடியும்:

உங்களுப

கோர்டு ரதோபலந்துவிட் ோடலோ அல்லது திருட்டுடபோனோடலோ

உங்களுப

கோர்ப

உங்களுப

இருப்புத் ரதோபகப
தப

ப் போதுகோத்துக் ரகோள்ை முடியும்.

ரேய்து அதில் மீ தமுள்ை இருப்புத் ரதோபகப

மோற்று கோர்டிற்கு மோற்றிக்ரகோள்ை முடியும்.


தவைிய கார்டு பற்ைி PRESTO -வுக்கு புகாரளித்து, அந்த கார்றை

தறைசசய்திடுங்கள். இழப்பு சதாைர்பாய் புகாரளித்த 24 மணிகநரத்திற்குள்



சசைவழிக்கப்படும் சதாறகக்கு நீங்ககள சபாறுப்பாவர்கள்.
ீ

நீங்கள் மாற்று கார்றை வாங்கி, அதில் குறைந்தபட்சமாக $10 ஏற்ைகவண்டும்.
உங்கள் புதிய கார்றை பதிவு சசய்யக் கூைாது. பறழய கார்றை தறை சசய்து
புதிய கார்றை சபற்ை 24 மணிகநரத்துக்குப் பிைகு, உங்களுறைய பறழய
கார்டிைிருந்து சதாறகறயப் பரிமாற்ைம் சசய்வதற்கு ஆன்றைனுக்குச்

சசல்ைவும் அல்ைது PRESTO அறழப்பு றமயத்றத 1-8-PRESTO-123 (1-877-3786123) என்ை எண்ணில் அறழக்கவும்.
உங்களுப

கோர்டில் தன்னி

க்கமோக பணடமற்றப்படுவதற்கு ஆட்ட ோடலோட்

அல்லது ஆட்ட ோநியூ-க்கு அபமக்கவும்.


உங்கள் இ-பர்ஸ் இருப்பு நீங்கள் கதர்ந்சதடுக்கின்ை ைாைர் சதாறகக்குக் கீ கழ
சசல்லும்கபாது, ஆட்கைாகைாட் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு அல்ைது கிசரடிட்



கார்டு வழியாக உங்கள் PRESTO கார்டில் தானாக பணகமற்றுகிைது.
ஆனாலும், ைாைர் சதாறகயானது $5 மற்றும் $60-க்கு இறையில்

இருக்ககவண்டும். குறைந்தபட்ச ஆட்கைாகைாட் சதாறக $20, அதிகபட்சம் $980
வறர.

குறிப்பு: குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச சதாறககளானது, முன்னைிவிப்பு
ஏதுமின்ைி PRESTO -வினால் மாற்ைம் சசய்யப்படுவதற்கு உட்பட்ைது.
உங்கள் புதிய இருப்பு, உைனடியாக உங்கள் கார்டில் காட்ைப்படும்.
வருமோன வரி டநோக்கங்களுக்கோக ஒரு டிெோன்ேிட் ப
ரபறவும்.



ன்போட்டு அறிக்பகப

ப்

பதிவுசசய்த கார்டுகள் மட்டுகம ஃசபைரல் கைக்ஸ் கிசரடிட்டிற்கு
தகுதிசபறுகின்ைன.

31 நாட்களுக்கும் மிகாத தறையில்ைா காைத்தின்கபாது ஒற்றை ட்ரான்ஸிட்

அறமப்பிற்குள் குறைந்தது 32 ஒரு-வழி பயணங்களுக்காக உங்களது PRESTO
கார்றை நீங்கள் உபகயாகிக்ககவண்டும். வரி சசலுத்தும் சமயத்தில் வரி

கநாக்கங்களுக்காக, பயன்பாட்டு அைிக்றகறய PRESTO-விைிருந்து நீங்கள்
அச்சசடுத்துக் சகாள்ளைாம்.
உங்களுப


பரிவர்த்தபன வெலோற்பற மதிப்போய்வு ரேய்

வும்.

பதிவு சசய்த கார்டுகளுக்கு மூன்று-மாத பரிவர்த்தறன வரைாறு ஆன்றைனில்

கிறைக்கின்ைது. அறதப் பார்ப்பதற்கு உங்களுறைய கணக்கில் உள்நுறழயவும்.
அவேெநிபல ப


ணம்

பயணத்றத நிறைவுசசய்வதற்கு கபாதுமான பணம் இல்ைாத பதிவுசசய்த
கார்டுதாரர்கள், ஒற்றை தட்ைலுக்கும், வழங்கல் கநரத்திைிருந்து இரண்டு-



மணிகநர இைமாற்ைத்றதப் சபறுவதற்கும் உரிறம வழங்கப்சபறுகிைார்கள்.
கார்ைானது, சநகடிவ் கபைன்ஸிற்குள் சசல்வதுைன், நீங்கள் உங்கள்
அட்றைறய அடுத்த முறை கைாட் சசய்யும்கபாது தானாககவ

தீர்த்துக்சகாள்ளும். சநகடிவ் இ-பர்ஸ் சசட்டில்சமண்ைானது, ரீகைாட்
கநரத்தில் $0.25 ஆகும்.

குறிப்பு: நீங்கள் வயதுவந்தவராக இருந்து, உங்களுறைய அட்றை பதிவு
சசய்யப்பைவில்றை எனில், அவசரநிறை பயணத்றத கமற்சகாள்ள
உங்களுக்கு அனுமதி இல்றை.

கட் ண பணமைிப்பு ேோதனம்
எஞ்ேியுள்ை
இருப்பு

டபலன்ஸ் ரேக்கர்

பரிமோற்றத்தின்

வெலோற்பறக் கோண
ேோதனத்திற்கு

அருகில் அட்ப ப

கழிக்கப்பட்

ப்

பிடித்திருக்கவும்

இருப்பு
எஞ்ேியுள்ை

பரிமோற்ற டநெம்

ட ப்
அட்ப

PRESTO-றவ சதாைர்புசகாள்க

சதாறைகபசி: 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
இறணயதளம்: presto.ca

