PRESTO
hakkında bilgiler
TTC’de PRESTO
TTC, bilet, jeton ve paso gerektirmeyen bir ödeme istemi olan PRESTO’ya geçiş yapıyor.
TTC’nin tüm tramvaylarında, otobüslerinde ve her metro istasyonunda ücretinizi ödemek için
PRESTO’yu kullanabilirsiniz.

PRESTO kart satın almak

(Kartın fiyatı 6$’dır ve içine en az 10$ yüklenmesi gerekir)
PRESTO kartını şuralardan temin edebilirsiniz:
• Prestocard.ca üzerinden internet yoluyla
•	Shoppers Drug şubelerinden, TTC metro istasyonlarındaki Ücret Ödeme Makinelerinden
ve Davisville İstasyonu’nun üzerinde bulunan TTC Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden.
Tüm PRESTO kartları otomatikman bir yetişkin ücreti ödemeyecek şekilde düzenlenmiştir. PRESTO
kartınızı bir çocuk, genç, yükseköğrenim öğrencisi ya da yaşlı kartına çevirmek için şuraları ziyaret
edebilirsiniz:
• Shoppers Drug Mart şubeleri
•	1900 Yonge Street adresinde, Davisville İstasyonu’nun üzerinde bulunan TTC Müşteri
Hizmetleri Merkezi.
PRESTO kartınızı bir çocuk, genç, yükseköğrenim öğrencisi ya da yaşlı kartına çevirebilmeniz için
devlet tarafından verilmiş bir kimlik kartınızın ya da fotoğraflı TTC yükseköğrenim öğrencisi kimlik
kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.
TTC yükseköğrenim öğrencisi kimlik kartları Sherbourne İstasyonu’ndaki TTC fotoğraf merkezinden
temin edilebilir. Kart ücreti 5.25$’dır (sadece nakit).

6 – 12 yaş arası çocuklar

•	Taşıma hizmeti sizin için ücretsiz olsa da TTC’yi kullanırken PRESTO kartınızı yanınızda
bulundurmanız gerekir.
•	Başka biri ile seyahat ediyor olsanız bile metro istasyonuna her girişinizde ve otobüse ya da
tramvaya her binişinizde PRESTO kartınızı mutlaka kullanın.
•	TTC üzerindeki PRESTO kart okuyucular sizin kartınızı bir çocuk kartı olarak tanıyacak ve
herhangi bir ücret alınmayacaktır.

13 – 19 yaş arası gençler

•	Metro istasyonuna her girişinizde ve otobüse ya da tramvaya her binişinizde PRESTO kartınızı
mutlaka kullanın. Kartınızı kullandığınızda ücretiniz ödenir ve iki saatlik transfer süreniz başlar ya
da aylık pasonuz kontrol edilir.
•	13 – 15 yaşları arasında iseniz, TTC’yi kullanırken yasal olarak yanınızda kimlik bulundurmanız
gerekmemektedir.
•	16 – 19 yaşları arasında iseniz, fotoğraflı lise kimliğinizi, sürücü belgenizi veya Resimli Ontario
Kimlik Kartınızı yanınızda taşımanız ve TTC çalışanları sorduğunda ibraz etmeniz gerekmektedir.

Kabul edilen kurumlarda kayıtlı olan yükseköğrenim öğrencileri

•	Metro istasyonuna her girişinizde ve otobüse ya da tramvaya her binişinizde PRESTO kartınızı
mutlaka kullanın. Kartınızı kullandığınızda ücretiniz ödenir ve iki saatlik transfer süreniz başlar
ya da aylık pasonuz kontrol edilir.
•	PRESTO kartınızı bir yetişkin kartından yükseköğrenim öğrencisi kartına çevirebilmeniz için
fotoğraflı TTC yükseköğrenim öğrencisi kimlik kartınızın olması gerekmektedir. Ayrıca TTC
üzerinde seyahat ederken fotoğraflı TTC yükseköğrenim öğrencisi kimlik kartınızı yanınızda
taşımanız gerekmektedir.
•	TTC yükseköğrenim öğrencisi kimlik kartları Sherbourne İstasyonu’ndaki TTC fotoğraf
merkezinden temin edilebilir. Kart ücreti 5.25$’dır (sadece nakit).

65 yaş ve üzeri yaşlılar

•	Metro istasyonuna her girişinizde ve otobüse ya da tramvaya her binişinizde PRESTO kartınızı
mutlaka kullanın. Kartınızı kullandığınızda ücretiniz ödenir ve iki saatlik transfer süreniz başlar
ya da aylık pasonuz kontrol edilir.
•	Fotoğraflı TTC yaşlı kimliğinizi, sürücü belgenizi veya Resimli Ontario Kimlik Kartınızı yanınızda
taşımanız ve TTC çalışanları sorduğunda ibraz etmeniz gerekmektedir.

Yeni PRESTO kartınıza para veya aylık paso yüklemek
Seyahat ücretinizi ödemek amacıyla PRESTO kartınıza para yüklemek ya da, bir ay boyunca
sınırsız seyahat hakkı veren, TTC Aylık Paso veya 12-Aylık Paso yüklemek için aşağıdaki yolları
kullanabilirsiniz:

İnternetten:

•	Prestocard.ca adresi üzerinden. İnternetten yüklemelerin PRESTO kart üzerinde kullanılır hale
gelmesi 24 saati bulabilir.

Şahsen:

• Shoppers Drug Mart şubeleri.
• TTC metro istasyonlarının girişlerindeki Ücret Ödeme Makineleri (aylık paso ve para).
• TTC metro istasyonlarının girişlerindeki Self-Servis Yükleme Makineleri (sadece nakit).
•	1900 Yonge Street adresinde, Davisville İstasyonu’nun üzerinde bulunan TTC Müşteri
Hizmetleri Merkezi.
Not: Aylık pasolar ay sonundan sekiz gün önce satışa çıkıp diğer ayın beşinci gününe kadar
satışta kalmaktadırlar.

PRESTO ile ücretinizi ödemek
Metro istasyonuna her girişinizde ve otobüse ya da tramvaya her binişinizde PRESTO kartınızı
mutlaka kullanın. Kartınızı kullandığınızda ücretiniz ödenir, aylık pasonuz kontrol edilir ve transfer
hakkınız işleme alınır. Transfer süreniz, kartı ilk kullanmanızdan itibaren iki saat boyunca geçerlidir.

Ücret Çeşitleri

Genç
(13 – 19)

Yükseköğrenim
öğrencisi

Yetişkin

Yaşlı

Tek geçiş

2.05$

3$

3$

2.05$

TTC Aylık Paso*

Aylık 116.75$

Aylık 116.75$

Aylık 146.25$

Aylık 116.75$

12-Aylık Paso*

Aylık 107$

YOK**

Aylık 134$

Aylık 107$

* Aylık paso TTC üzerinde bir ay boyunca sınırsız seyahat hakkı tanımaktadır.
** 12-Aylık Paso yükseköğrenim öğrencilerine sunulmamaktadır

PRESTO kartınızdaki paranızı ya da aylık pasonuzu korumak
Bakiyenizi ya da aylık pasonuzu korumak için bir My PRESTO hesabı oluşturun ve kartınızı kaydedin.
Kartınız kaybolur ya da çalınırsa, bakiyenizi ya da aylık pasonuzu yeni bir karta aktarabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için prestocard.ca adresini ziyaret edin.

PRESTO’nun faydaları
İki saatlik transfer hakkı

TTC’den istediğiniz kadar inip tekrar binin. Kartınızı ilk kullanışınızın üzerinden
iki saatten fazla zaman geçmediği sürece tekrar ücret ödemeyin.

Otomatik doldurma/yenileme

Kartınızı otomatik olarak para yükleyecek ya da aylık pasonuzu yenileyecek
şekilde ayarlayın.

Güvenli

My PRESTO hesabı oluşturarak bakiyenizi ve aylık pasonuzu koruyun.

İster bir istasyonda ister sokakta olun, metro istasyonuna her girişinizde ve otobüse
ya da tramvaya her binişinizde PRESTO kartınızı kullanın.

TTC Metro pasoları 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçersiz olacak, 3 Ağustos 2019 tarihinden
itibaren ise bilet ve jeton satışları durdurulacaktır. TTC, 2019 sonuna kadar bilet ve jetonları
kabul edecektir.

PRESTO İletişim Merkezi
1-877-378-6123

