
ப்ரெஸ்டோ(PRESTO)வை எப்படி உ்ப்�ோகிப்பது?

ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) என்பது ஒரு மின்னணு 
ரீதி�ோ்ன்பணம் ்ெலுத்தும் அவமபபு, இது கி்ரெடடர் 
்டோ்ரெோனட்டோ (Greater Toronto), ஹோமிலடடன (Hamilton) 
்பகுதி (GTHA) மற்றும் ஒடடோைோ ஆகி�வை ஊடோக 
இ�ங்குகின்ற ்்பருந்து ைெதிகளில உ்ப்�ோகமோகி்றது. 
்ப�ணிகளுக்கு மிகவும் ைெதி�ோக ்பணம் ்ெலுத்தும் 
முவ்ற�ோக இருக்கின்ற ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) ஆ்னது, 
ஸமோர்ட கோர்டு ்தோழிலநுட்பத்வத உ்ப்�ோகிக்கி்றது.
1. ஒரு கோர்டு ைோங்கவும்
ஒரு ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) கோர்வட  PRESTOcard.ca 
ைவைத்தளம் ைழி�ோக  ஆனவை்னி்ைோ அலைது ்பின 
ைரும் பரெோம்படன (Brampton) ்்பருந்து முவ்ன�ங்கள் 
அலைது ைெதி�வமபபுக்களி்ைோ ைோங்கவும் : 

•  Brampton Gateway 
Terminal   
்ம�ின ைதீி ்தற்கு

•  Bramalea Terminal  
160 ்ெனடரெல ்போர்க் 
டவரெவ்

•  Clark Facility  
160 ்ெனடரெல ்போர்க் 
டவரெவ்

•  Downtown Terminal   
8 ்ெலெனைதீி 501

•  Sandalwood Facility  
130 ெோணடலவுட  
்போர்க்்ை ்மற்கு

•  Trinity Common Terminal  
 164 Great Lakes 
Boulevard

்தர்ந்்தடுக்கப்படட ஷோப்பர்ஸ டரெக் மோர்ட (Shoppers 
Drug Mart) கவடகளில ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) கோர்டுகள் 
கிவடக்கின்ற்ன; ெீங்கள் கோர்டிவ்ன ைோங்கி, அதில 
்பணம் ்ெர்த்துக்்கோள்ளைோம் அலைது பரெோம்படன ( 
Brampton) ்்பருந்து ைெதிக்கோ்ன மோதோந்திரெ அலைது 
ைோரெோந்திரெ அனுமதிச் ெீடடுகள் ்்பற்று கடடண ைவகவ� 
அவமக்கைோம். அவமைிடங்கள் ்பற்்றி� ்மலும் 
தகைலகளுக்கு prestocard.ca/shoppersdrugmart.க்கு ைருவக 
தரெவும்
கோர்டு ைோங்கும்்்போது திருப்பித்தரெ இ�ைோத ்ெவைக் 
கடடணமோக $6 ைசூைிக்கப்படும்.
2. உங்கள் கோர்டில ்பணம் ்்போடவும்-
ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) ்கோணடு, உங்கள் கோர்டில 
்பைைவக�ோ்ன ைிதத்தில ்பணம் ்்போடும் ைெதி 
உங்களுக்குக் கிவடக்கி்றது. ப்ரெஸ்டோ ( PRESTO) ைில 
இரெணடு ைவககளில ்பணம் ்ெர்க்கைோம்: 
• ்பணம் ்்போடுதல (கோர்டில இருபபு வைத்தல): 
உங்கள் ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) கோர்டில குவ்றந்தது 
$10 இருபபு ்ெர்க்கவும். அதிக்படெமோக $1000 இருபபு 
வைத்துக்்கோள்ளைோம். ெீங்கள் ்ப�ணம் ்ெய்யும்்்போது 
உங்கள் ்ப�ணத்திற்கோ்ன கடடணம் உங்கள் கோர்டில 
மீதமிருக்கும் இருபபுத்்தோவக�ில இருந்து கழித்துக் 
்கோள்ளப்படும்.  
•  மோதோந்திரெ/ைோரெோந்திரெ அனுமதிச் ெீடடு ்்ப்றவும்: 
மோதோந்திரெ அலைது ைோரெோந்திரெ அனுமதிச் ெீடடிவ்னக் 
்கோணடு ்பை எணணிக்வக�ிைோ்ன ்ப�ணங்கவள 
அனுமதிச் ெீடடு கோைோைதி�ோகும் ைவரெ 
்மற்்கோள்ளைோம்.

3. வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கு ஒனவ்றத் 
துைக்கவும் 

ெீங்கள் வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கு ஒனவ்றத் 
துைக்க ைிரும்்பி்னோல,  ஒரு பரெோம்படன (Brampton) 
்்பருந்து முவ்ன�ம் அலைது அலுைைகத்திைிருந்து 
உங்கள் கோர்டிவ்ன ைோங்கி�தில இருந்து 24 மணி ்ெரெம் 
கோத்திருக்கவும். 
• PRESTOcard.ca.ைவைத்தளத்திலும் உங்கள் வம 
ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கிவ்ன ஆனவை்னில 
உருைோக்கைோம்.

• உங்கள் வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கிவ்ன 
உருைோக்கி� 24 மணி ்ெரெத்திற்குப ்பின்னர், அதன 
கணக்கு்ெய்முவ்றவ� ்ெ�ைோக்கம் ்ெய்ைதற்கோக 
எந்த ஒரு ப்ரெஸ்டோ (PRESTO)-ஏதுைோக்கப்பட 
ெோத்னத்திைோைது* 30 ெோடகளுக்குள்ளோக அதவ்னத் 
தடட ்ைணடும். 30 ெோடகளுக்குப ்பின்னர் உங்கள் வம 
ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கு கோைோைதி�ோகிைிடும். 
உங்கள் வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கு 
கோைோைதி�ோ்னோல, அதவ்ன மறு ்ெ�ல்போடடுக்குக் 
்கோணடு ைருைதற்கு 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) என்ற 
எணவண அவழக்கவும்.

 * ப்ரெஸ்டோ (PRESTO)-ஏதுைோக்கப்படட ெோத்னங்களில 
அடங்கு்பவை:

• பரெோம்படன (Brampton) ்்பருந்து முவ்ன�ங்கள் 
மற்றும் அலுைைகங்களில ெிலுவைத்்தோவக 
ெரி்போர்க்கும்ெோத்னங்கள்

• பரெமைி�ோ (Bramalea) முவ்ன�ம், டவுணடவுன (Downtown) 
முவ்ன�ம் மற்றும் மவுணட பள்ெணட (Mount Pleasant) 
GO ெிவை�த்தில இருக்கும் ்ப�ணச்ெீடடு ைழங்கும் 
எந்திரெங்கள்

• பரெோம்படன (Brampton) ்்பருந்துகளில ்ப�ணக்கடடணம் 
்ெலுத்தக்கூடி� ெோத்னங்கள்

உங்கள் வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கிவ்ன 
்ெ�ைோக்கம் ்ெய்ைது என்பது உங்கள் ்ப�ணத்தின 
அங்கமோக இருந்தோல, ்ப�ணக்கடடம் ்ெலுத்தக்கூடி� 
ெோத்னங்களில மடடு்ம உ்ப்�ோகிக்கவும், ஏ்்ன்னில 
இதவ்ன ெோத்னத்தில கோடடும்்்போது உங்கள் 
்ப�ணத்திற்கோ்ன கடடணத்வத இது கழித்துக்்கோள்ளும். 
மோ்றோக, ெீங்கள் ்ப�ணம் ்மற்்கோள்ளோத ்ைவள�ில 
உங்கள் வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கிவ்ன 
்ெ�ைோக்கம் ்ெய்ைதற்கு ெிலுவைத்்தோவக ெரி்போர்க்கும் 
ெோத்னத்வத உ்ப்�ோகிக்கைோம்.
கு்றிபபு: ெீங்கள் ை�து ைந்த ஒருைரெோக இருந்து, 
வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கு துைக்க 
ைிரும்்பைிலவை�ோ்னோல, உங்கள் கோர்டு 
ை�துைந்தைருக்கோ்ன கோர்டோக்ை கணக்கு ஏதுமிலைோமல 
இருந்துைிடும் (வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கு 
துைக்குைதின ்பைனகவளப ்போர்க்கவும் ).
4. தள்ளு்படி ்கோடுக்கப்படட கடடணங்கவள 
அவமத்துக்்கோள்ளவும்
குழந்வத*, இவளஞர் மற்றும் முதி்�ோர் ஆகி� 
ைவககளுக்கோக – வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்கிவ்ன  
ெீங்கள் துைக்க ்பரிந்துவரெ ்ெய்�ப்படடோலும்கூட, 
கணக்கு இலைோம்ை்� குழந்வத, இவளஞர் 
அலைது முதி்�ோருக்கோ்ன ெலுவகக் கடடணங்கவள 
அவமத்துக்்கோள்ளைோம். பரெோம்படன (Brampton) ்்பருந்து 
முவ்ன�ம் அலைது அலுைைகத்தில ைோங்கும்்்போ்த  
தள்ளு்படி ்ெய்�ப்படட கடடணத்வத ்ெரெடி�ோக 
அவமத்துக்்கோள்ளைோம்.
*ஒரு குழந்வத ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) கோர்டு 
உ்ப்�ோகித்து ைந்தோல, குழந்வத�ின 13 ஆைது ்பி்றந்த 
ெோளின்்போது, கோர்டில இருக்கும் கடடண ைவக�ோ்னது 
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தன்னி�க்கமோக்ை குழந்வத�ிைிருந்து ை�துைந்்தோர் எ்ன 
மோ்றிக்்கோள்கி்றது. 13-19 ை�தி்னருக்கு இவளஞர் ைவகக் 
கடடணம் ்்போருந்தும்; அதவ்ன இவளஞர் ைவகக்கு 
அவமக்க பரெோம்படன (Brampton) முவ்ன�ம் அலைது 
அலுைைகத்திற்கு ்ெலைவும்.
கூடுதல ்ப�ணிகளுக்கும் ்ெர்த்து ்பணம் ்ெலுத்தவும் 
உங்கள் ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) கோர்வட உ்ப்�ோகிக்கைோம் 
– கடடணம் ்ெலுத்த உ்ப்�ோகிக்கும் ெோத்னத்தில 
உங்கள் ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) கோர்வடத் தடடி�்பின்னர், 
கூடுதல ்ப�ணிகளுக்கும் ்ெர்த்து ்பணம் ்ெலுத்துைது 
்பற்்றி இ�க்கு்பைரிடம் கூ்றவும். இ�க்கு்பைர் கூடுதல 
்ப�ணிகவள உள்ளடீு ்ெய்து அைர்களுக்கோ்ன 
கடடணங்கவளக் கழித்துக்்கோள்ைதற்கோக உங்கள் கோர்வட 
இ�க்கு்பைரின ப்ரெஸ்டோ ெோத்னத்தில தடடுமோறு 
கூறுைோர்.
கு்றிபபு: கூடுதல ்ப�ணிகளுக்கு ை�து ைந்தைர்களுக்கோ்ன 
்ப�ணக்கடடணம் ைிதிக்கப்படும்.
 

வம ப்ரெஸ்டோ  (My PRESTO)

கணக்வக உருைோக்குைதன
வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO)கணக்வக உருைோக்குைதன 
மூைம் ெீங்கள் ்ெய்� இ�லைது: 
• உங்கள் கோர்டு ்தோவைந்துைிடடோ்ைோ அலைது 
திருடடுப்்போ்னோ்ைோ உங்கள் ெிலுவைத்்தோவகவ� 
்போதுக்கோக்கைோம். உங்கள் கோர்வட ெிரெோகரித்துைிடடு, 
புதிதோக மோற்்றிக்்கோணட கோர்டுக்கு ெிலுவைத்்தோவகவ� 
்கோணடு ்ெலைைோம். 
- தை்றைிடட கோர்டு ்பற்்றி ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) வுக்கு 

்தரிைித்து, அதவ்ன ்ெ�ைிழக்கச் ்ெய்துைிடைோம். 
தை்றைிடடது ்பற்்றி ்தரி�ப்படுத்தி�தில இருந்து 
24 மணி ்ெரெத்திற்குள்ளோக ்ெைைோகும் ்தோவககு 
ெீங்கள்தோன ்்போறுபபு. ெீங்கள் மோற்றுக் கோர்டு ைோங்கி 
குவ்றந்த்படெமோக $10 ்பணம் ்ெலுத்த ்ைணடும். 
உங்கள் புதி� கோர்டில வம ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) 
கணக்கு ஒனவ்ற உருைோக்கிைிட ்ைணடோம்.  கோர்வட 
ெிரெோகரித்துைிடடு, புதி� கோர்டு ்்பற்்ற ்பின்னர் 24 மணி 
்ெரெம் கழித்து, உங்கள்்பவழ� கோர்டில மீதமிருந்த 
்தோவகவ� புதி� கோர்டுக்கு மோற்்ற, ஆனவைனுக்கு 
்ெலைவும் அலைது ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) அவழபபு 
வம�த்வத  1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) என்ற 
எணணில ்தோடர்பு ்கோள்ளவும்.

உங்கள் கோர்டில ்பணம் ்ெர்ப்பதற்கு தன்னி�க்கமோக ்பணம் 
்ெர்த்தல அலைது தன்னி�க்கமோக புதுப்பித்தவை அவமபபு 
்ெய்�வும்.
- தன்னி�க்கமோக ்பணம் ்ெர்த்தல என்பது, ெீங்கள் 
அவமத்து வைத்த கு்றிப்பிடட டோைர் மதிபபுக்கும் கீழோக 
உங்கள் இருபபுத்்தோவக ைரும்்்போது உங்கள் ைங்கிக் 
கணக்கு அலைது கி்ரெடிட கோர்டிைிருந்து PRESTO கோர்டு 
தன்னி�க்கமோக ்பணம் ்ெர்த்துக்்கோள்ளும்.

- இந்த டோைர் ்தோவக�ோ்னது  $5 and $60க்கு 
இவட�ிைோ்ன்தோவக�ோக இருக்க ்ைணடும். 

தன்னி�க்கமோக ெீங்கள் ்ெர்க்கைிருக்கும் குவ்றந்த 
்படெத் ்தோவக $20 ஆகும் மற்றும் அதிக்படெத் 
்தோவக�ோ்னது $980 ஆகும்.

குறிப்பு: குவ்றந்த்படெ மற்றும் அதிக்படெ ்தோவககள் 
ப்ரெஸ்டோ (PRESTO) ைி்னோல அ்றிைிபபு இன்றி 
்ெய்�ப்படும் மோறுதலுக்கு உட்படடவை. உங்களுவட� 
புதி� இருபபுத்்தோவக உட்னடி�ோக உங்கள் கோர்டில 
கோடடப்படும்.
• உங்கள் ்பரிைர்த்தவ்னகவளப ்பற்்றி� முழுைி்பரெத்வத 
மீள்்போர்வை�ிடவும்.
 - உங்கள் இருபபுத்்தோவக�ின ெிவை அ்றி�வும் மற்றும் 

ெீங்கள் உ்ப்�ோகித்த ைி்பரெமும் ்தரிந்து்கோள்ளவும். 
• அைெரெெிவைப ்ப�ணம்
 - கோர்டில ்்போதுமோ்ன ்பணம் இலைோமல இருக்கும் 

ைோடிக்வக�ோளர்கள், கோர்வடத் தடடி, ஒரு 
தடவைக்கோ்ன ்ப�ணம் ்ெய்ைதற்கு தகுதி 
்கோணடிருக்கி்றோர்கள், ்கோடுக்கப்படட ்ெரெத்திைிருந்து 
இரெணடு மணி ்ெரெம் உ்ப்�ோகித்துக்்கோள்ளைோம்.

கோர்டில இருபபுத்்தோவக எதிர்மவ்ற�ோகக் 
கோடடும், உங்கள் கோர்டுக்கு ்பணம் ்ெர்த்த ்பின்னர் 
அடுத்தமுவ்ற�ில இது தன்னி�க்கமோக்ை ெரி�ோகிைிடும். 
எதிர்மவ்ற ெிலுவைத்்தோவகக்கோ்ன கடடணமோக 
$0.25 ்தோவக அடுத்த ்பணம் ்ெர்த்தைின்்போது 
கழித்துக்்கோள்ளப்படும்.
முக்கி�மோ்ன கு்றிபபு: உங்கள் கோர்வட ெீங்கள் 
ெிரெோகரித்த்பின்னர், மோற்்றோக ஒரு ப்ரெஸ்டோ  
PRESTO கோர்டிவ்ன ெீங்கள் ஆனவை்னில ்்ப்றைோம் 
அலைது ்ெரெடி�ோக ஒரு புதி� கோர்வட $6 ்ெலுத்தி 
(கோர்டு ெிலுவைத்்தோவக�ில குவ்றந்த்படெம் $10 
்ெர்க்கப்பட்ைணடும்) ்்பற்றுக்்கோணடு, உங்கள் 
ெடபபு ெிலுவைத்்தோவகவ� புதி� கோர்டுக்கு 
மோற்்றிக்்கோள்ளைோம்.
உங்களுவட� புதி� PRESTO கோர்டுக்கு புதி� ஒரு வம 
ப்ரெஸ்டோ (My PRESTO) கணக்வக உருைோக்கிைிடக் கூடோது 
என்பது மிகவும் முக்கி�ம்; இது மோற்்றம் ்ெய்�ப்படும் 
்ெய்முவ்ற�ில தன்னி�க்கமோக்ை ்ெய்�ப்படடுைிடும்.

ப்ரெஸ்டோ PRESTOவை ்தோடர்பு ்கோள்ளவும்
 
்தோவை்்பெி: 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
ஆனவைன: PRESTOcard.ca
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