Πληροφορίες για την
κάρτα PRESTO
Η κάρτα PRESTO στην TTC
Η TTC χρησιμοποιεί πλέον την κάρτα PRESTO, ένα σύστημα πληρωμής που εξαλείφει την ανάγκη
για αγορά εισιτηρίων, μαρκών και πάσων.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάρτα PRESTO για να πληρώνετε το εισιτήριό σας σε όλα τα τρόλεϊ,
λεωφορεία και σε κάθε σταθμό του μετρό.

Αγορά κάρτας PRESTO

(οι κάρτες κοστίζουν 6$ και απαιτούν ελάχιστη φόρτιση 10$)
Οι κάρτες PRESTO διατίθενται:
• Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο prestocard.ca
•	Στα φαρμακεία, στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων στους σταθμούς μετρό της ΤΤC και στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών πάνω από τον σταθμό Davisville.
Όλες οι κάρτες PRESTO έχουν ρυθμιστεί αυτόματα για να παρακρατούν το κόστος ενός
εισιτηρίου ενήλικα. Μπορείτε να αλλάξετε την κάρτα PRESTO σε κάρτα για παιδί, νέο, σπουδαστή
μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ηλικιωμένο στα εξής σημεία:
• Φαρμακεία.
• Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών πάνω από τον σταθμό Davisville, 1900 Yonge Street.
Πρέπει να έχετε μαζί ταυτότητα κρατικής αρχής ή την προσωποποιημένη κάρτα σπουδαστή
μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φωτογραφία της TTC για να αλλάξετε την κάρτα PRESTO από
κάρτα για ενήλικα σε κάρτα για παιδί, νέο, σπουδαστή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ηλικιωμένο.
Οι προσωποποιημένες κάρτες σπουδαστών μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φωτογραφία της
TTC διατίθενται στο κέντρο φωτογραφίας της TTC στον σταθμό Sherbourne. Η κάρτα κοστίζει 5,25$
(μόνο μετρητά).

Παιδιά 6 έως 12 ετών

•	Πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα PRESTO όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς της TTC,
ακόμη και εάν δικαιούστε δωρεάν μετακίνηση.
•	Χτυπάτε την κάρτα PRESTO κάθε φορά που εισέρχεστε σε σταθμό μετρό και επιβιβάζεστε
σε λεωφορείο ή τρόλεϊ, ακόμη και εάν ταξιδεύετε με κάποιον άλλον.
•	Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών της PRESTO σε όλα τα μέσα μεταφοράς της TTC θα
αναγνωρίζουν την κάρτα σας ως παιδική και δεν θα γίνεται καμία χρέωση εισιτηρίου.

Νέοι 13-19 ετών

•	Χτυπάτε την κάρτα PRESTO κάθε φορά που εισέρχεστε σε σταθμό μετρό και επιβιβάζεστε σε
λεωφορείο ή τρόλεϊ. Με το χτύπημα πραγματοποιείται η χρέωση του εισιτηρίου, επικυρώνεται
η μετακίνησή σας για δύο ώρες ή το μηνιαίο σας πάσο.
•	Εάν είστε μεταξύ 13 και 15 ετών, δεν είτε υποχρεωμένος να έχετε μαζί σας την κάρτα σας όταν
χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς τηw TTC.
•	Εάν είστε μεταξύ 16 και 19 ετών, πρέπει να έχετε μαζί σας τη μαθητική ταυτότητα, άδεια οδήγησης
ή την κάρτα με φωτογραφία του Οντάριο και να την επιδεικνύετε στο προσωπικό της ΤΤC
κατόπιν αιτήματος.

Σπουδαστές μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι
σε εγκεκριμένο ίδρυμα

•	Χτυπάτε την κάρτα PRESTO κάθε φορά που εισέρχεστε σε σταθμό μετρό και επιβιβάζεστε σε
λεωφορείο ή τρόλεϊ. Με το χτύπημα πραγματοποιείται η χρέωση του εισιτηρίου, επικυρώνεται
η μετακίνησή σας για δύο ώρες ή το μηνιαίο σας πάσο.
•	Πρέπει να έχετε μαζί σας προσωποποιημένη κάρτα σπουδαστή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
με φωτογραφία της TTC για να αλλάξετε την κάρτα PRESTO από κάρτα ενήλικα σε κάρτα σπουδαστή
μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, πρέπει να έχετε διαθέσιμη την προσωποποιημένη κάρτα
σπουδαστή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φωτογραφία της TTC όταν μετακινείστε με τα μέσα
μεταφοράς της TTC.
•	Οι προσωποποιημένες κάρτες για σπουδαστές μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φωτογραφία
της TTC διατίθενται στο κέντρο φωτογραφίας της TTC στον σταθμό Sherbourne. Η κάρτα κοστίζει
5,25$ (μόνο μετρητά).

Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω

•	Χτυπάτε την κάρτα PRESTO κάθε φορά που εισέρχεστε σε σταθμό μετρό και επιβιβάζεστε σε
λεωφορείο ή τρόλεϊ. Με το χτύπημα πραγματοποιείται η χρέωση του εισιτηρίου, επικυρώνεται
η μετακίνησή σας για δύο ώρες ή το μηνιαίο σας πάσο.
•	Πρέπει να έχετε μαζί σας την προσωποποιημένη κάρτα για ηλικιωμένους της TTC, άδεια
οδήγησης ή την κάρτα με φωτογραφία του Οντάριο και να την επιδεικνύετε στο προσωπικό
της ΤΤC κατόπιν αιτήματος.

Προσθήκη χρημάτων ή μηνιαίου πάσο στη νέα κάρτα PRESTO
Μπορείτε να προσθέσετε χρήματα στην κάρτα PRESTO για να πληρώσετε το εισιτήριό σας ή μπορείτε
να φορτίσετε το μηνιαίο πάσο που παρέχει απεριόριστες διαδρομές για ένα μήνα ή το 12 άμηνο πάσο
της TTC με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά:

•	Στον ιστότοπο prestocard.ca. Η ηλεκτρονική φόρτιση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 24 ώρες πριν
καταστεί διαθέσιμη προς χρήση σε κάρτα PRESTO.

Με φυσική παρουσία στα εξής σημεία:

• Φαρμακεία.
• Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων στις εισόδους των σταθμών του μετρό (μηνιαίο πάσο και μετρητά).
•	Μηχανήματα επαναφόρτισης αυτοεξυπηρέτησης στις εισόδους των σταθμών του μετρό της TTC
(μόνο μετρητά)
• Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της TTC, πάνω από τον σταθμό Davisville, 1900 Yonge Street.
Σημείωση: Τα μηνιαία πάσα διατίθενται προς πώληση οκτώ ημέρες πριν το τέλος του μήνα έως την
πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα.

Πληρωμή εισιτηρίου με PRESTO
Χτυπάτε την κάρτα PRESTO κάθε φορά που εισέρχεστε σε σταθμό μετρό και επιβιβάζεστε σε
λεωφορείο ή τρόλεϊ. Με το χτύπημα πραγματοποιείται η χρέωση του εισιτηρίου, επικυρώνεται το
μηνιαίο σας πάσο και η μετακίνησή σας. Η μετακίνησή σας ισχύει για δύο ώρες από την πρώτη φορά
που χτυπήσατε την κάρτα σας.

Επιλογή εισιτηρίου

Νέοι
(13-19)

Σπουδαστής μεταδευτεροβάθμιας
Ενήλικας
εκπαίδευσης

Ηλικιωμένος

Απλό εισιτήριο

2,05$

$3

$3

2,05$

Μηνιαίο πάσο TTC*

116,75$
τον μήνα

116,75$
τον μήνα

146,25$
τον μήνα

116,75$
τον μήνα

12-μηνο πάσο*

107$
τον μήνα

Δ/Υ**

134$
τον μήνα

107$
τον μήνα

* Το μηναίο πάσο παρέχει απεριόριστες διαδρομές με τα μέσα μεταφοράς της TTC για ένα μήνα
** Το 12άμηνο πάσο δεν διατίθεται για σπουδαστές μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προστασία των χρημάτων σας ή του μηνιαίου πάσο στην
κάρτα PRESTO
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό PRESTO (“My PRESTO Account”) και καταχωρίστε την κάρτα σας
για να προστατέψετε το υπόλοιπο ή το μηνιαίο πάσο σας. Εάν η κάρτα σας χαθεί ή κλαπεί, μπορείτε
να μεταφέρετε τα χρήματα ή το μηνιαίο πάσο σας σε μια νέα κάρτα. Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε στον ιστότοπο prestocard.ca.

Προνόμια PRESTO
Μετακίνηση για δύο ώρες

Επιβιβαστείτε και αποβιβαστείτε στα μέσα μεταφοράς της TTC όσες φορές επιθυμείτε.
Εφόσον δεν έχετε υπερβεί τις δύο ώρες από το πρώτο χτύπημα της κάρτα σας, δεν θα
χρεωθείτε άλλο εισιτήριο.

Αυτόματη φόρτιση/Αυτόματη ανανέωση

Ρυθμίστε την κάρτα σας για αυτόματη φόρτιση χρημάτων ή ανανέωση του μηναίου πάσο σας.

Ασφάλεια

Προστατέψτε το υπόλοιπο και το μηνιαίο πάσο σας δημιουργώντας έναν λογαριασμό
PRESTO («My PRESTO Account»).

Χτυπάτε την κάρτα PRESTO κάθε φορά που εισέρχεστε σε έναν σταθμό μετρό
ή επιβιβάζεστε σε λεωφορείο ή τρόλεϊ, ακόμα και εάν είναι σε σταθμό ή στον δρόμο.

Η χρήση πάσο για το μετρό της TTC θα διακοπεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα εισιτήρια
και οι μάρκες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση μετά τις 3 Αυγούστου 2019. Η TTC θα
εξακολουθεί να δέχεται εισιτήρια και μάρκες έως το τέλος του 2019.

Κέντρο επικοινωνίας PRESTO
1-877-378-6123

