اطالعاتی درباره پریستو
()PRESTO
 PRESTOدر TTC
 TTCدر حال انتقال به پریستو است ،یک سیستم پرداخت که نیاز به بلیت ،ژتون و کارت عبور را حذف میکند.
شما میتوانید با استفاده از پریستو کرایه را در تمام اتوبوسهای برقی ،اتوبوسها و ایستگاههای مترو  TTCپرداخت کنید.

خرید کارت پریستو

(قیمت کارت  6دالر است و باید حداقل  10دالر شارژ شود)
روشهای تهیه کارت پریستو:
• آنالین در prestocard.ca
•	در فروشگاههای «شاپرز دراگ» ،دستگاههای فروش خودکار کرایه در ایستگاههای مترو  TTCو مرکز خدمات مشتریان  TTCواقع
در ایستگاه دیویسویل.
تمام کارتهای پریستو به صورت خودکار کرایهی بزرگسال را کسر میکنند .شما میتوانید کارت پریستوی خود را در این مکانها به کارت
کودک ،جوان ،دانشجو یا سالمندان تغییر دهید:
• فروشگاههای «شاپرز دراگ مارت»
• مرکز خدمات مشتریان  TTCواقع در باالی ایستگاه دیویسویل 1900 ،خیابان یانگ.
شما باید کارت شناسایی صادر شده توسط دولت یا کارت شناسایی عکسدار  TTCبرای دانشجویان را همراه داشته باشید تا کارت پریستوی
خود را از بزرگسال به کارت کودک ،جوان ،دانشجو یا سالمندان تغییر دهید.
کارت شناسایی عکسدار  TTCبرای دانشجویان در مرکز عکس  TTCواقع در ایستگاه شربورن موجود است .قیمت کارت  5.25دالر است
(فقط نقدی).

کودکان  6تا  12ساله

•	شما باید کارت پریستوی خود را هنگام استفاده از  TTCهمراه داشته باشید ،اگرچه استفادهی شما به صورت رایگان است.
•	هربار که وارد ایستگاه مترو یا سوار اتوبوس برقی یا اتوبوس میشوید کارت پریستوی خود را روی دستگاه کارتخوان بگیرید ،حتی اگر
همراه شخص دیگری سفر میکنید.
•	کارتخوانهای پریستو در سراسر شبکه  TTCکارت شما را به عنوان کارت کودک شناسایی میکنند و کرایهای از آن کسر نخواهد شد.

جوانان  13تا  19ساله

•	هربار که وارد ایستگاه مترو یا سوار اتوبوس برقی یا اتوبوس میشوید کارت پریستوی خود را روی دستگاه کارتخوان بگیرید .با این
کار کرایهی شما کسر میشود ،سفر دو ساعتهی شما تأیید میشود یا کارت سفر ماهانهی شما شناسایی میشود.
•	اگر سن شما بین  13تا  15سال است ،وقتی در شبکهی  TTCسفر میکنید ،نیازی به همراه داشتن کارت شناسایی خود ندارید.
•	اگر سن شما بین  16تا  19سال است ،باید کارت شناسایی عکسدار دبیرستان خود ،گواهینامهی رانندگی یا کارت شناسایی عکسدار
انتاریو را همراه داشته باشید و در صورت درخواست آن را به کارکنان  TTCارائه دهید.

دانشجویان ثبت نام شده در یک مؤسسهی واجد شرایط

•	هربار که وارد ایستگاه مترو یا سوار اتوبوس برقی یا اتوبوس میشوید کارت پریستوی خود را روی دستگاه کارتخوان بگیرید .با این
کار کرایهی شما کسر میشود ،سفر دو ساعتهی شما تأیید میشود یا کارت سفر ماهانهی شما شناسایی میشود.
•	شما باید کارت شناسایی عکسدار  TTCبرای دانشجویان خود را همراه داشته باشید تا کارت پریستوی خود را از بزرگسال به کارت
دانشجو تغییر بدهید .شما همچنین باید هنگام استفاده از سیستم  TTCکارت شناسایی عکسدار  TTCبرای دانشجویان را همراه خود
داشته باشید.
•	کارت شناسایی عکسدار  TTCبرای دانشجویان در مرکز عکس  TTCواقع در ایستگاه شربورن موجود است .قیمت کارت
 5.25دالر است (فقط نقدی).

سالمندان  65ساله و باالتر

•	هربار که وارد ایستگاه مترو یا سوار اتوبوس برقی یا اتوبوس میشوید کارت پریستوی خود را روی دستگاه کارتخوان بگیرید .با این
کار کرایهی شما کسر میشود ،سفر دو ساعتهی شما تأیید میشود یا کارت سفر ماهانهی شما شناسایی میشود.
•	شما باید کارت شناسایی عکسدار  TTCبرای سالمندان خود ،گواهینامهی رانندگی یا کارت شناسایی عکسدار اونتاریو را همراه داشته
باشید و در صورت درخواست آن را به کارکنان  TTCارائه دهید.

افزودن مبلغ یا یک کارت سفر ماهانه به کارت پریستوی جدید خود
شما میتوانید به روشهای زیر به کارت پریستوی خود مبلغی اضافه کنید یا یک کارت سفر ماهانه یا  12ماهه به آن اضافه کنید که امکان
سفر بدون محدودیت به مدت یک ماه به شما میدهد:

آنالین:

•	در وبسایت  .prestocard.caپرداخت آنالین ممکن است تا  24ساعت زمان نیاز داشته باشد تا به کارت پریستوی شما اضافه شود.

حضوری در:

•
•
•
•

فروشگاههای «شاپرز دراگ مارت».
دستگاههای فروش خودکار کرایه در ورودی ایستگاههای مترو ( TTCکارت ماهانه و افزایش شارژ).
دستگاههای خودکار شارژ در ورودی ایستگاههای مترو ( TTCفقط افزایش شارژ).
مرکز خدمات مشتریان  TTCواقع در باالی ایستگاه دیویسویل 1900 ،خیابان یانگ.

توجه :کارت ماهانه از هشت روز مانده به پایان ماه تا پنج روز پس از آغاز ماه بعدی برای فروش موجود هستند.

پرداخت کرایهی سفر با پریستو
هربار که وارد ایستگاه مترو یا سوار اتوبوس برقی یا اتوبوس میشوید کارت پریستوی خود را روی دستگاه کارتخوان بگیرید .با این کار
کرایهی شما کسر میشود ،سفر شما تأیید میشود یا کارت سفر ماهانهی شما شناسایی میشود .سفر شما از اولین مرتبهای که کارت میزنید
به مدت دو ساعت اعتبار دارد.

گزینههای کرایه

جوان ()13-19

دانشجو

بزرگسال

سالمند

کرایه تک سفر

 2.05دالر

 3دالر

 3دالر

 2.05دالر

کارت سفر ماهانه
*TTC

 116.75دالر در ماه

 116.75دالر در ماه

 146.25دالر در ماه

 116.75دالر در ماه

کارت  12ماهه*

 107دالر در ماه

**N/A

 134دالر در ماه

 107دالر در ماه

*کارت ماهانه امکان سفر نامحدود برای یک ماه در شبکه  TTCرا فراهم میآورد.
**کارت  12ماهه برای دانشجویان موجود نیست

محافظت از پول یا کارت ماهانهی خود با گرفتن کارت پریستو
یک حساب «پریستوی من» ایجاد کنید و کارت خود را ثبت کنید تا از موجودی و کارت ماهانهتان محافظت شود .اگر کارتتان گم یا دزدیده
شود ،میتوانید پول یا کارت ماهانهتان را به کارت جدیدی منتقل کنید .اطالعات بیشتر در .prestocard.ca

مزایای پریستو
انتقال دو ساعته

هرچقدر میخواهید از شبکهی  TTCاستفاده کنید .تا زمانی که از اولین کارت زدن شما دو ساعت نگذرد ،کرایهی
دیگری از شما اخذ نخواهد شد.

شارژ خودکار  /تمدید خودکار

کارت خود را تنظیم کنید تا به صورت خودکار شارژ شود یا کارت ماهانهتان را تمدید کند.

ایمن

با ایجاد حساب «پریستوی من» از موجودی کارت و کارت ماهانهی خود محافظت کنید.

هربار که وارد ایستگاه مترو یا سوار اتوبوس برقی یا اتوبوس میشوید کارت پریستوی خود را روی دستگاه کارتخوان
بگیرید ،حتی اگر در یک ایستگاه یا در خیابان باشد.

خدمات  TTC Metropassesاز  31دسامبر  2018متوقف خواهد شد و بلیت و ژتون هم از  3آگوست  2019فروخته نخواهد شد.
 TTCبه پذیرش بلیت و ژتون تا پایان سال  2019ادامه خواهد داد.

مرکز تماس پریستو

1-877-378-6123

