با  go cardدر رسارس جنوب
ش�ق ن ز
کوی�لند سفر کنید
•این کارت را برای خدمات بس ،ترن و بس ق
بر� استفاده کنید
( (بشمول .)*Airtrain
•ارز ت
ان� از یک تکت کاغذی.

•موجود برای بزرگساالن ،اطفال ،تخفیفی ها و اشخاص مسن.

ت
بیش� سفر کنید و پس انداز نمائید

• 8سفر پرداخت شده  go cardرا در طی یک هفته (دوشنبه ایل یکشنبه)
انجام دهید و  50%تخفیف برای هر مقدار سفر های ف
اضا� ایکه در طی آن
هفته انجام دهید ،بدست آرید.
ف
جو� کنید.
•با سفر کردن در اوقات یغ� یب�وبار  20%تخفیف اضا� رصفه ی
ب� ی ن
•سفر رایگان برای اطفال ی ن
سن�  5ایل  14زمانیکه ایشان با استفاده از
 go cardاطفال سفر می کنند.
•سفر رایگان برای کارت اشخاص  +goمسن ،و دارندگان  go cardاشخاص
مسن و متقاعدین بعد از انجام دادن دو سفر پرداخت شده در طی ی ن
ع� روز.

* کرایه های  Airtrainصدق می کند.

به  translink.com.auمراجعه کنید یا به تیلفون  13 12 30زنگ بزنید

آسان برای استفاده

با تماس دادن کارت تان در صفحه کارت ن
خوا� یکبار در ش�وع و بار دیگر در ختم
سفر تان به ر ت
اح� سفر کنید
کرایه تان بطور اتومات محاسبه و از بیالنس کارت تان وضع می گردد.

محل خرید کارت

•مغازه های  7-Elevenو ض
بع� مغازه های منتخبه
(زمانیکه لوحه 'بخرید' را مشاهده می کنید )
فرو� های استیشن ریل نز
•تکت ش
کوی�لند

• ین
ماش� های فروش تکت در  G:linkو استیشن های
ترن زیرزمی�ن
•در داخل  CityCatشاروایل شهر بریزبن.
ت
نزدیک�ین محل فروش  go cardرا در translink.com.au/gocardretailers
جستجو کنید
ن
تضم� ( $10برای بزرگساالن) یا ( $5برای اطفال ،تخقیفی ها و
شما باید یک پول ی
اشخاص مسن) پرداخت کنید ،به اضافه حد اقل  $5کریدت برای سفر.
به  translink.com.auمراجعه کنید یا به تیلفون  13 12 30زنگ بزنید.
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