Διαδρομές με την κάρτα
go σε κάθε σημείο του
Νοτιοανατολικού Queensland
• Χρησιμοποιήστε την σε υπηρεσίες λεωφορείων, τρένων, φέρι μποτ
και τραμ (καθώς και στην υπηρεσία Airtrain*).
• Είναι φτηνότερη από ένα έντυπο εισιτήριο.
• Διατίθεται για ενηλίκους, παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας.

Περισσότερες διαδρομές και εξοικονόμηση
χρημάτων
• Πληρώστε για 8 διαδρομές με κάρτα go μέσα σε μία βδομάδα
(Δευτέρα ως Κυριακή) και κερδίστε έκπτωση 50% για κάθε πρόσθετη
διαδρομή σας την ίδια εβδομάδα.
• Κερδίστε επιπλέον 20% αν μετακινείστε όταν δεν είναι ώρες
αιχμής.
• Δωρεάν διαδρομές το Σαββατοκύριακο για παιδιά 5-14 ετών όποτε
αγγίζουν το μηχάνημα με παιδική κάρτα go κατά την επιβίβαση και την
αποβίβασή τους.
• Δωρεάν διαδρομές για τους κατόχους Seniors Card +go και τους
κατόχους καρτών go για άτομα τρίτης ηλικίας και συνταξιούχους μετά
από δύο διαδρομές επί πληρωμή την ίδια ημέρα.
* Ισχύουν τα ναύλα για Airtrain.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο translink.com.au ή καλέστε τον αριθμό 13 12 30

Εύχρηστη
Μετακινηθείτε απρόσκοπτα αγγίζοντας με την κάρτα σας το μηχάνημα
στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής σας.
Το αντίτιμο του εισιτηρίου υπολογίζεται αυτόματα και αφαιρείται από το
διαθέσιμο ποσό της κάρτας σας.

Από πού μπορείτε να την αγοράσετε
• Από καταστήματα 7-Eleven και επιλεγμένα σημεία λιανικής
πώλησης (όπου δείτε το σύμβολο «buy»)
• Από τα εκδοτήρια εισιτηρίων των σιδηροδρομικών
σταθμών του Queensland
• Από μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων στους
σταθμούς G:link και λεωφορείων

Αναζητήστε το πλησιέστερό σας σημείο λιανικής πώλησης καρτών
go στην ιστοσελίδα translink.com.au/gocardretailers
Θα χρειαστεί να πληρώσετε 10 δολάρια (για ενηλίκους) ή 5 δολάρια
(για παιδιά, μειωμένο εισιτήριο, άτομα τρίτης ηλικίας) ως προκαταβολή
με δικαίωμα επιστροφής συν 5 δολάρια ως ελάχιστη πίστωση για τις
διαδρομές σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να
σας βοηθήσουμε.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο translink.com.au ή καλέστε τον
αριθμό 13 12 30.

TLM258 Greek Ισχύει από τις 9 Ιανουαρίου του 2017.

• Μόλις επιβιβαστείτε σε CityCat του δήμου του
Brisbane.

