
PRESTO ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਿਵਂੇ ਿਰਨੀ ਹੈ
PRESTO ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨਿਕ ਭੁਗਤਾਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਰੋ  ਗ੍ਰੇ ਟਰ ਟਰੋਰਰੋ ਂਟਰੋ  ਐਂਡ 
ਹੈਨਿਲਟਿ ਏਰੀਆ (GTHA) (ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ.) (GTHA), ਅਤਰੇ  
ਓਟਾਵਾ ਨਵੱਚ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤਰੇ  ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PRESTO ਸਵਾਰੀਆਂ 
ਿੰੂ ਨਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਸਭ ਤਰੋ ਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸੁਨਵਧਾਜਿਕ ਨਵਧੀ ਦਰੇ ਣ ਲਈ 
ਸਿਾਰਟਕਾਰਡ ਟੈਕਲਰੋ ਿਰੋਜੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

1. ਿਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦੋ
PRESTO ਕਾਰਡ ਔਿਲਾਈਿ PRESTOcard.ca ‘ਤਰੋ ਂ  ਅਤਰੇ  ਇਹਿਾਂ 
ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ ਟਰਿੀਿਲ ਜਾਂ ਫੈਨਸਨਲਟੀਜ ਨਵੱਚਰੋ ਂ ਇੱਕ ਤਰੋ ਂ ਖ਼ਰੀਦਰੋ :
• ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਗਰੇ ਟਵਰੇ  ਟਰਿੀਿਲ
(Brampton Gateway) 
501 ਿਰੇਿ ਸਟ੍ੀਟ ਸਾਊਥ 
(501 Main Street South)

• ਬੈ੍ਿਲੀ ਟਰਿੀਿਲ
(Bramalea Terminal) 
160 ਸਂੈਟਰਲ ਪਾਰਕ ਡ੍ਾਈਵ
(160 Central Park Drive)

•  ਕਲਾਰਕ ਫੈਨਸਨਲਟੀ
(Clark Facility)  
185 ਕਲਾਰਕ ਬੁਲਰੇ ਵਾਰਡ 
(185 Clark Boulevard)

• ਡਾਉਿਟਾਉਿ ਟਰਿੀਿਲ 
 (Downtown Terminal) 
8 ਿੈਲਸਿ ਸਟ੍ੀਟ ਵੈਸਟ 
(8 Nelson Street West)

• ਸਂੈਡਲਵੁਡ ਫੈਨਸਨਲਟੀ 
(Sandalwood Facility) 
130 ਸਂੈਡਲਵੁਡ ਪਾਰਕਵਰੇ  ਵੈਸਟ 
(130 Sandalwood Parkway West)

•  ਨਟ੍ਨਿਟੀ ਕੌਿਿ ਟਰਿੀਿਲ 
(Trinity Common Terminal) 
164 ਗ੍ਰੇ ਟ ਲਰੇ ਕਸ ਬੁਲਰੇ ਵਾਰਡ 
(164 Great Lakes Boulevard)

PRESTO ਕਾਰਡ ਚਰੋ ਣਵਰੇ ਂ ਸ਼ੌਪਰਸ ਡ੍ਗ ਿਾਰਟ (Shoppers Drug 
Mart) ਸਟਰੋਰਾਂ ਨਵਖਰੇ  ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਿ; ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਰੇ  
ਹਰੋ , ਫੰਡ ਜਾਂ ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਿਾਨਸਕ ਜਾਂ 
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਾਸ ਲਰੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ  ਅਤਰੇ  ਨਕਰਾਇਆ ਪ੍ਕਾਰ ਸੈਟੱ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  
ਹਰੋ । ਸਥਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ  ਹਰੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ   
prestocard.ca/shoppersdrugmart ‘ਤਰੇ  ਜਾਓ। 
ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤਰੇ  $6 ਦੀ ਗੈਰ-ਨਰਫੰਡ ਯਰੋਗ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। 

2. ਆਪਣਾ ਿਾਰਡ ਲੋਡ ਿਰੋ -
PRESTO ਦਰੇ  ਿਾਲ, ਤੁਹਾਡਰੇ  ਕਰੋ ਲ ਆਪਣਰੇ  ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਿੰੂ ਲਰੋ ਡ ਕਰਿ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਦਰੋ  ਪ੍ਕਾਰ ਦਰੇ  PRESTO ਲਰੋ ਡਸ ਹਿ: 
• ਪੈਸਾ ਪਾਓ (ਿਾਰਡ ਬੈਲਂੈਸ): ਆਪਣਰੇ  PRESTO ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਘੱਟਟਰੋ -ਘੱਟ 

$10 ਦੀ ਰਕਿ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤਰੋ ਂ ਵੱਧ $1,000 ਬੈਲਂੈਸ ਰੱਖ ਸਕਦਰੇ  
ਹਰੋ । ਜਦਰੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਰੇ  ਹਰੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਰੇ  
ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਸਟਰੋਰ ਕੀਤਰੇ  ਬੈਲਂੈਸ ਨਵੱਚਰੋ ਂ ਕੱਟ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

• ਮਾਕਸਿ/ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ: ਿਾਨਸਕ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਾਸ ਦਰੇ  
ਿਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਸਨਕਨਰਆ ਹਰੋ ਣ ‘ਤਰੇ  ਅਸੀਨਿਤ ਸੰਨਖਆ ਨਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ । 

3. ਇੱਿ My PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ (My PRESTO Account) 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ  ਹਰੋ , ਤਾਂ ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ ਟਰਿੀਿਲ ਜਾਂ ਫੈਨਸਨਲਟੀ ਤਰੋ ਂ ਆਪਣਾ 
ਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਰੋ ਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਨਟਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਰੋ । 
• ਆਪਣਾ My PRESTO ਖਾਤਾ ਔਿਲਾਈਿ PRESTOcard.ca ‘ਤਰੇ  

ਬਣਾਓ।
• ਆਪਣਾ ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਰੇ  24 ਘੰਟਟਰੇ  ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਰੇ  

ਲਈ ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਪ੍ਨਕਨਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਿ ਲਈ 30 ਨਦਿਾਂ 
ਦੀ ਨਿਆਦ ਦਰੇ  ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ PRESTO-ਸਿਰਨਥਤ ਨਡਵਾਈਸ* 
‘ਤਰੇ  ਥਪਥਪਾਉਣਾ (ਟੈਪ ਕਰਿਾ) ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ। 30 ਨਦਿਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਰੇ  
ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਦੀ ਨਿਆਦ ਪੱੁਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ  ਿਰੇ ਰਾ 
PRESTO ਖਾਤਾ ਦੀ ਨਿਆਦ ਪੱੁਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਿੰੂ ਿੁੜ ਸਨਕਨਰਆ 
ਕਰਿ ਲਈ 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) ‘ਤਰੇ  ਫਰੋ ਿ 
ਕਰਰੋ ।

 * PRESTO- ਸਿਰਨਥਤ ਨਡਵਾਈਸਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ: 
• ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ ਟਰਿੀਿਲਾਂ ਅਤਰੇ  ਫੈਨਸਨਲਟੀਜ ਨਵਖਰੇ  ਬੈਲਂੈਸ ਚੈਕੱਰਸ 

(Balance Checkers)
• ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤਰੇ  ਨਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਿ ਨਡਵਾਈਸਾਂ ਆਪਣਰੇ  ਿਰੇ ਰਾ 

PRESTO ਖਾਤਾ ਿੰੂ ਸਨਕਨਰਆ ਕਰਿ ਲਈ ਨਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਨਕਰਾਇਆ 
ਭੁਗਤਾਿ ਨਡਵਾਈਸ ਵਰਤਰੋ , ਜਰੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ, 
ਨਕਉਟਂਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ  ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਥਪਥਪਾਉਣ ‘ਤਰੇ  ਨਕਰਾਇਆ ਕੱਟ ਲਵਰੇਗੀ। 
ਨਵਕਲਨਪਕ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ , ਤੁਸੀਂ ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਸਨਕਨਰਆ ਕਰਿ 
ਲਈ ਬੈਲਂੈਸ ਚੈਕੱਰ ਵਰਤ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ , ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰੇਲਰੇ  ਯਾਤਰਾ ਿਹੀਂ 
ਕਰ ਰਹਰੇ  ਹਰੋ ।

ਨੋਟ: ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹਰੋ  ਅਤਰੇ  ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਿਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਰੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਬਿਾਂ ਖਾਤਰੇ  ਦਰੇ  ਇੱਕ ਨਡਫੌਲਟ ਬਾਲਗ ਕਾਰਡ 
ਰਹਰੇਗਾ (ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਰੇ  ਫ਼ਾਇਦਰੇ  ਦਰੇ ਖਰੋ )।

4. ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਸੈਟੱ ਿਰਨਾ
ਬਾਲ*, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁ ਰਗ – ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਹ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ, ਨਬਿਾਂ ਖਾਤਰੇ  ਦਰੇ  ਕਾਰਡ ਬਾਲ, 
ਿੌਜਵਾਿ ਜਾਂ ਬ਼ੁਿਰਗ ਸਬੰਧੀ ਛਰੋਟ ਵਾਲਰੇ  ਨਕਰਾਇਆਂ ਦਰੇ  ਿਾਲ ਸੈਟੱ ਕੀਤਰੇ  
ਜਾ ਸਕਦਰੇ  ਹਿ। ਛਰੋਟ ਵਾਲਰੇ  ਨਕਰਾਏ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰੇ  ਸਿਰੇ ਂ ਨਕਸਰੇ  ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ 
ਟਰਿੀਿਲ ਜਾਂ ਫੈਨਸਨਲਟੀ ਨਵਖਰੇ  ਆ ਕਰੇ  ਸੈਟੱ ਕੀਤਰੇ  ਜਾ ਸਕਦਰੇ  ਹਿ।
*ਜਰੇਕਰ ਕਰੋ ਈ ਬੱਚਾ PRESTO ਕਾਰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਰੇ  ਦਰੇ  13ਵਰੇ ਂ 
ਜਿਿਨਦਿ ‘ਤਰੇ , ਕਾਰਡ ‘ਤਰੇ  ਨਦੱਤੀ ਨਕਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਆਪਣਰੇ  ਆਪ ਹੀ ਬਾਲ 
ਤਰੋ ਂ ਬਾਲਗ ਨਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। 13-19 ਸਾਲ ਦਰੇ  ਨਵਚਕਾਰ ਉਿਰ ਵਾਲਰੇ  
ਗਾਹਕ ਿੌਜਵਾਿ ਨਕਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਿ; ਇਸਿੰੂ ਿੌਜਵਾਿ ਨਵੱਚ ਸੈਟੱ 
ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਸਰੇ  ਬਂੈ੍ਪਟਿ ਟ੍ਾਂਨ਼ਿਟ ਟਰਿੀਿਲ ਜਾਂ ਫੈਨਸਨਲਟੀ ਨਵਖਰੇ  ਜਾਓ।
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ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭ਼ੁ ਗਤਾਨ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ PRESTO ਿਾਰਡ 
ਵਰਤੋ – ਨਕਸਰੇ  ਨਕਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਿ ਨਡਵਾਈਸ ‘ਤਰੇ  ਤੁਹਾਡਰੇ  PRESTO ਕਾਰਡ 
ਿੰੂ ਥਪਥਪਾਉਣ ਤਰੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਓਪਰਰੇ ਟਰ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਰੋ  ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ  ਹਰੋ । ਓਪਰਰੇ ਟਰ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੰੂ ਦਰਜ ਕਰਰੇਗਾ 
ਅਤਰੇ  ਨਕਰਾਏ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਓਪਰਰੇ ਟਰ ਦੀ PRESTO ਨਡਵਾਈਸ ‘ਤਰੇ  
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਬਰੇ ਿਤੀ ਕਰਰੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਸਵਾਰੀ ਦਰੇ  ਨਕਰਾਏ ਦਰੇ  
ਬਰਾਬਰ ਨਲਆ ਜਾਏਗਾ।

ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਮੇਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ : 
•  ਆਪਣਾ ਬੈਲਂੈਸ ਸ਼ੁ ਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂ 

ਚਰੋ ਰੀ ਹਰੋ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕਰੇ  ਇੱਕ ਬਦਲੀ 
(ਰੀਪਲਰੇ ਸਿਂੈਟ) ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਬੈਲਂੈਸ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ । 

- PRESTO ਿੰੂ ਗੁਆਚਰੇ  ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਰਪਰੋ ਰਟ ਕਰਾ ਕਰੇ  ਇਸਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰਾ 
ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਹਾਿੀ ਦੀ ਨਰਪਰੋ ਰਟ ਕਰਿ ਦਰੇ  24 ਘੰਨਟਆਂ ਦਰੇ  ਅੰਦਰ 
ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਰੇ  ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨ਼ੰਿਿਰੇ ਵਾਰ ਹਰੋ ਵਰੋਗਰੇ । ਤੁਹਾਡਰੇ  ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਾਰਡ 
ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਤਰੇ  ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਘੱਟਟਰੋ -ਘੱਟ $10 ਲਰੋ ਡ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ। 
ਆਪਣਰੇ  ਿਵਰੇ ਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਿਰੇ ਰਾ PRESTO ਖਾਤਾ ਿਾ ਬਣਾਓ। ਕਾਰਡ ਿੰੂ 
ਰੱਦ ਕਰਿ ਅਤਰੇ  ਆਪਣਾ ਿਵਾਂ ਕਾਰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦਰੇ  ਚੌਵੀ ਘੰਟਟਰੇ  ਬਾਅਦ,  
ਆਪਣਰੇ  ਪੁਰਾਣਰੇ  ਕਾਰਡ ਨਵੱਚਰੋ ਂ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕੀਤਰੇ  ਫੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ 
ਔਿਲਾਈਿ ਜਾਓ ਜਾਂ PRESTO ਕਾਲ ਸਂੈਟਰ (PRESTO Call 
Centre) ਿੰੂ 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123) 
‘ਤਰੇ  ਫਰੋ ਿ ਕਰਰੋ ।

• ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸਵੈਚਨਲਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਰੀਲਰੋ ਡ ਕਰਿ ਲਈ ਆਟੋਲੋਡ 
(Autoload) ਜਾਂ ਆਟੋਕਰਕਨਊ (Autoload) ਸੈਟੱ ਅਪ ਿਰੋ। 

- ਆਟਰੋਲਰੋ ਡ ਤੁਹਾਡਰੇ  PRESTO ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ  ਬਂੈਕ ਖਾਤਰੇ  ਜਾਂ ਕੈ੍ਨਡਟ ਕਾਰਡ 
ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਨਲਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਰੀਲਰੋ ਡ ਕਰ ਦਰੇ ਵਰੇਗਾ, ਜਦਰੋ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲਂੈਸ 
ਤੁਹਾਡਰੇ  ਵੱਲਰੋ ਂ  ਚੁਣੀ ਗਈ ਡਾਲਰ ਰਕਿ ਤਰੋ ਂ ਘੱਟ ਹਰੋ  ਜਾਏਗਾ।

- ਇਹ ਡਾਲਰ ਰਕਿ $5 ਅਤਰੇ  $60 ਦਰੇ  ਨਵਚਕਾਰ ਹਰੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਨਿਊਿਤਿ ਰਕਿ, ਜਰੋ  ਤੁਸੀਂ ਆਟਰੋਲਰੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ , $20 ਹੈ ਅਤਰੇ  
ਅਨਧਕਤਿ ਰਕਿ $980 ਹੈ।

ਨੋਟ: ਨਿਊਿਤਿ ਅਤਰੇ  ਅਨਧਕਤਿ ਰਕਿਾਂ PRESTO ਵੱਲਰੋ ਂ  ਨਬਿਾਂ ਿਰੋ ਨਟਸ ਦਰੇ  
ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਾਂ ਬੈਲਂੈਸ ਤੁਹਾਡਰੇ  ਕਾਰਡ ‘ਤਰੇ  ਤੁਰੰਤ 
ਨਦਖਾਈ ਦਰੇ ਵਰੇਗਾ।

• ਆਪਣੇ ਟ੍ਾਂਜੈਿਸ਼ਨ ਇਕਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰੋ।
 - ਆਪਣਾ ਬੈਲਂੈਸ ਦਰੇ ਖਰੋ  ਅਤਰੇ  ਆਪਣਰੇ  ਵਰਤਰੋ ਂ ਇਨਤਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਾਪਤ 

ਕਰਰੋ । 
• ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਯਾਤਰਾ
 - ਨਬਿਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਈ ਗਾਹਕ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦਰੇ  ਸਿਰੇ ਂ ਤਰੋ ਂ  ਦਰੋ -ਘੰਟਟਰੇ  

ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਦਰੇ  ਿਾਲ ਇੱਕਰੋ  ਟੈਪ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕਾਰਡ ਿੈਗਰੇ ਨਟਵ ਬੈਲਂੈਸ ਨਵੱਚ ਪਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤਰੇ  ਸਵੈਚਨਲਤ ਰੂਪ ਿਾਲ 
ਹਟਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਰੋ ਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲਰੋ ਡ ਕਰਰੋਗਰੇ । 
ਿੈਗਰੇ ਨਟਵ ਬੈਲਂੈਸ ਭੁਗਤਾਿ ਰੀਲਰੋ ਡ ਵਰੇਲਰੇ  $0.25 ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਜਦਰੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਰੇ ਵਰੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਿਲਾਈਿ 
ਇੱਕ ਬਦਲੀ PRESTO ਕਾਰਡ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ , ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕਰੇ  $6 
(ਕਾਰਡ ਬੈਲਂੈਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਿਤਿ $10 ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਿਵਾਂ 
ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ , ਅਤਰੇ  ਿਵਰੇ ਂ ਕਾਰਡ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਬੈਲਂੈਸ 
ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  ਹਰੋ ।
ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਨਵਂੇ PRESTO ਿਾਰਡ ਲਈ ਮੇਰਾ 
PRESTO ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ; ਇਹ ਬਦਲੀ ਪ੍ਕਿਕਰਆ ਰਾਹੀ ਂਸਵੈਚਕਲਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

PRESTO ਨੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ
ਫੋਨ: 1-8-PRESTO-123 (1-877-378-6123)

ਔਨਲਾਈਨ: prestocard.ca
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bramptontransit.com


