PRESTO ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
PRESTO ਇੱ ਕ ਇਲੈ ਕਟ੍ ਰੋ ਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਹੈ , ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਂਡ
ਹੈ ਮਿਲਟਨ ਏਰੀਆ (GTHA) (ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ.) (GTHA), ਅਤੇ
ਓਟਾਵਾ ਵਿੱ ਚ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । PRESTO ਸਵਾਰੀਆਂ

ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਧੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਮਾਰਟਕਾਰਡ ਟੈ ਕਲੋਨੋਜੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ।
1. ਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦੋ
PRESTO ਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ PRESTOcard.ca ‘ਤੋ ਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਫੈ ਸਿਲਿਟੀਜ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਖ਼ਰੀਦੋ:
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ

• ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਮੀਨਲ
(Downtown Terminal)

(Brampton Gateway)
501 ਮੇਨ ਸਟ੍ ਰੀਟ ਸਾਊਥ

8 ਨੈ ਲਸਨ ਸਟ੍ ਰੀਟ ਵੈ ਸਟ
(8 Nelson Street West)

(501 Main Street South)

• ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਟਰਮੀਨਲ

• ਸੈ ਂਡਲਵੁ ਡ ਫੈ ਸਿਲਿਟੀ

(Bramalea Terminal)
160 ਸੈ ਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡ੍ ਰਾਈਵ

(Sandalwood Facility)
130 ਸੈ ਂਡਲਵੁ ਡ ਪਾਰਕਵੇ ਵੈ ਸਟ

(160 Central Park Drive)

(130 Sandalwood Parkway West)

• ਕਲਾਰਕ ਫੈ ਸਿਲਿਟੀ

• ਟ੍ਰਿ ਨਿਟੀ ਕੌ ਮਨ ਟਰਮੀਨਲ

(Clark Facility)
185 ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ

(Trinity Common Terminal)
164 ਗ੍ਰੇ ਟ ਲੇਕਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ

(185 Clark Boulevard)

(164 Great Lakes Boulevard)

PRESTO ਕਾਰਡ ਚੋਣਵੇ ਂ ਸ਼ੌ ਪਰਸ ਡ੍ਰ ਗ ਮਾਰਟ (Shoppers Drug
Mart) ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ
ਹੋ , ਫੰ ਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਾਸ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰ ਕਾਰ ਸੈ ਟੱ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
prestocard.ca/shoppersdrugmart ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ $6 ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਫੰ ਡ ਯੋ ਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ।
2. ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੋ ਡ ਕਰੋ

-

PRESTO ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਨੂੰ ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ । ਦੋ ਪ੍ਰ ਕਾਰ ਦੇ PRESTO ਲੋ ਡਸ ਹਨ:

• ਪੈ ਸਾ ਪਾਓ (ਕਾਰਡ ਬੈ ਲੈ ਂ ਸ): ਆਪਣੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ�ੋ -ਘੱ ਟ
$10 ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ $1,000 ਬੈ ਲੈਂਸ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਬੈ ਲੈਂਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੱ ਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
• ਮਾਸਿਕ/ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ : ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਾਸ ਦੇ
ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਸਕਿਰਿਆ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਸੰ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।

3. ਇੱ ਕ My PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ (My PRESTO Account)
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਫੈ ਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
• ਆਪਣਾ My PRESTO ਖਾਤਾ ਔਨਲਾਈਨ PRESTOcard.ca ‘ਤੇ
ਬਣਾਓ।
• ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰ ਟ�ੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ
ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ PRESTO-ਸਮਰਥਿਤ ਡਿਵਾਈਸ*
‘ਤੇ ਥਪਥਪਾਉਣਾ (ਟੈ ਪ ਕਰਨਾ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ
ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ
PRESTO ਖਾਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕਿਰਿਆ
ਕਰਨ ਲਈ 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) ‘ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ ।
* PRESTO- ਸਮਰਥਿਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਸਿਲਿਟੀਜ ਵਿਖੇ ਬੈ ਲੈਂਸ ਚੈ ਕੱ ਰਸ
(Balance Checkers)

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱ ਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ
PRESTO ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਸਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ
ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ,
ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱ ਟ ਲਵੇਗੀ।
ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਸਕਿਰਿਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੈ ਲੈਂਸ ਚੈ ਕੱ ਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਨੋ ਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਡਿਫੌ ਲਟ ਬਾਲਗ ਕਾਰਡ
ਰਹੇਗਾ (ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖੋ)।
4. ਛੋ ਟ ਵਾਲੇ

ਕਿਰਾਏ ਸੈ ਟੱ ਕਰਨਾ

ਬਾਲ*, ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਾਲ,
ਨੌ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁ ਰਗ ਸਬੰ ਧੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈ ਟੱ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ
ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਫੈ ਸਿਲਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸੈ ਟੱ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ PRESTO ਕਾਰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ 13ਵੇਂ
ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ, ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲ
ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। 13-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਗਾਹਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ; ਇਸਨੂੰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸੈ ਟੱ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਫੈ ਸਿਲਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।
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ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ PRESTO ਕਾਰਡ
ਵਰਤੋ – ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ PRESTO ਕਾਰਡ
ਨੂੰ ਥਪਥਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਪਰੇ ਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਓਪਰੇ ਟਰ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਕੱ ਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇ ਟਰ ਦੀ PRESTO ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗਾ।
ਨੋ ਟ: ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਮੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਮੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
•	ਆਪਣਾ ਬੈ ਲੈ ਂ ਸ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂ
ਚੋ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱ ਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱ ਕ ਬਦਲੀ
(ਰੀਪਲੇਸਮੈ ਂਟ) ਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਬੈ ਲੈਂਸ ਟ੍ ਰਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
- PRESTO ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰ ਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਦਲੀ ਕਾਰਡ
ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ�ੋ -ਘੱ ਟ $10 ਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਾਰਡ ਨੂੰ
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌ ਵੀ ਘੰ ਟ�ੇ ਬਾਅਦ,
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚੋਂ ਟ੍ ਰਾਂ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਫੰ ਡ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਜਾਂ PRESTO ਕਾਲ ਸੈ ਂਟਰ (PRESTO Call
Centre) ਨੂੰ 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
• ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੀਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਲੋਡ
(Autoload) ਜਾਂ ਆਟੋ ਰਿਨਿਊ (Autoload) ਸੈ ਟੱ ਅਪ ਕਰੋ ।
- ਆਟੋਲੋਡ ਤੁਹਾਡੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈ ਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੀਲੋ ਡ ਕਰ ਦੇ ਵੇ ਗਾ, ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈ ਲੈਂਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਡਾਲਰ ਰਕਮ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
- ਇਹ ਡਾਲਰ ਰਕਮ $5 ਅਤੇ $60 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਨਿਊਨਤਮ ਰਕਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , $20 ਹੈ ਅਤੇ
ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ $980 ਹੈ ।
ਨੋ ਟ: ਨਿਊਨਤਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮਾਂ PRESTO ਵੱ ਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ
ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੈ ਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਤੁਰੰ ਤ
ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

• ਆਪਣੇ ਟ੍ ਰਾਂਜੈ ਕਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ।
- ਆਪਣਾ ਬੈ ਲੈਂਸ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਕਰੋ ।
• ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਯਾਤਰਾ
- ਬਿਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰ ਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਘੰ ਟ�ੇ
ਟ੍ ਰਾਂ ਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਟੈ ਪ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ।
ਕਾਰਡ ਨੈ ਗੇਟਿਵ ਬੈ ਲੈਂਸ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਰੂ ਪ ਨਾਲ
ਹਟਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੋਡ ਕਰੋਗੇ।
ਨੈ ਗੇਟਿਵ ਬੈ ਲੈਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਰੀਲੋਡ ਵੇਲੇ $0.25 ਹੈ ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੋ ਟ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਰੱ ਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ
ਇੱ ਕ ਬਦਲੀ PRESTO ਕਾਰਡ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ $6
(ਕਾਰਡ ਬੈ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ $10 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ) ਦਾ ਨਵਾਂ
ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮੌ ਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਬੈ ਲੈਂਸ
ਟ੍ ਰਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਂ PRESTO ਕਾਰਡ ਲਈ ਮੇ ਰਾ
PRESTO ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ; ਇਹ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਚਲਿਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

PRESTO ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਫੋ ਨ: 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)
ਔਨਲਾਈਨ: prestocard.ca

YOU R S. FOR LIFE.

bramptontransit.com

