Cần thêm thông tin hoặc
hỗ trợ cho PRONTO?

Chào tạm biệt
Compass.

CHÀO
PRONTO!

Trang mạng:
RidePRONTO.com
Nhóm Hỗ trợ PRONTO:
(619) 595-5636
Các ngày trong tuần từ
7 giờ sáng đến 7 giờ tối
Thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Cửa hàng MTS Transit Store:
1255 Imperial Avenue
(đường 12th & Imperial)
Các ngày trong tuần
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

ĐI XE MIỄN
PHÍ TRONG
suốt Tháng 9

9 với PRONTO! *
• Hoặc quét Thẻ PRONTO của bạn
trong suốt tháng 9 - sẽ không bị
trừ tiền vé!
• Sử dụng bất kỳ thẻ Compass nào
còn lại trước khi PRONTO ra mắt
vào ngày 1 tháng 9.
• Các thẻ COMPASS chưa sử dụng
sẽ không chuyển sang PRONTO.

Quét mã bằng
camera điện
thoại của bạn
để biết thông
tin PRONTO

Cách mới để thanh
toán giá vé quá cảnh
ở San Diego
bắt đầu từ ngày 1 tháng 9

Tìm hiểu thêm:

sdmts.com/PRONTO
* Các chuyến đi miễn phí chỉ hợp lệ với Thẻ PRONTO hoặc ứng
dụng (app) PRONTO. Có hiệu lực cho xe buýt MTS và xe điện Trolley,
SPRINTER và BREEZE.

CHUẨN BỊ ĐỂ BẮT ĐẦU

SỬ DỤNG PRONTO ĐỂ ĐI XE MTS

PRONTO, thẻ mua vé mới và ứng dụng di động dành cho
MTS, sẽ giúp việc trả tiền vé xe buýt và Xe điện Trolley trở
nên nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn.

Chạm hoặc Quét Thẻ, Mỗi khi Bạn Đi xe

Chọn lựa của bạn: Thẻ hay Ứng dụng
di động?

Khách đi xe có thể sử dụng Thẻ PRONTO hoặc ứng dụng di
động PRONTO. Khách đi xe muốn tùy chọn sử dụng cả hai
nên nhận Thẻ PRONTO trước, sau đó thêm thẻ đó vào ứng
dụng di động PRONTO để tạo phiên bản ảo cho thẻ của họ.

Các Nơi Cung cấp PRONTO

MTS sẽ cung cấp thẻ PRONTO miễn phí trong Tháng 8 và
Tháng 9 tại MTS Transit Store, tại các sự kiện đặc biệt của
trung tâm vận chuyển và qua các yêu cầu trực tuyến/điện
thoại. Để tìm biết một sự kiện đặc biệt gần nơi bạn ở, hãy tìm
‘Take One’ màu tím trên xe buýt MTS hoặc truy cập sdmts.
com/PRONTO. Bắt đầu từ Tháng 9, khách đi xe có thể nhận
được Thẻ PRONTO miễn phí tại các máy bán vé xe điện
Trolley và các đại lý bán lẻ (phải nạp tối thiểu $3 tại máy bán
vé, $5 tại các cửa hàng.) Hãy truy cập RidePRONTO.com để
biết danh sách các địa điểm bán lẻ.
Ứng dụng có sẵn để tải xuống trong Apple Store và Google
Play. Tìm kiếm ‘PRONTO San Diego’. Việc thiết lập tài khoản
PRONTO trên điện thoại di động luôn miễn phí!

Đăng ký thẻ PRONTO của bạn

Khách đi xe nên thiết lập một tài khoản tại RidePRONTO.
com và đăng ký thẻ của họ để giúp bảo vệ số thặng dư trên
thẻ của họ, theo dõi các chuyến đi của họ, xem tiến độ đạt
được Thẻ Ngày (Day Pass) hoặc Thẻ Tháng (Month Pass), và
hơn thế nữa. (Những người dùng ứng dụng dành cho thiết
bị di động có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập ứng
dụng PRONTO tương tự của họ). Những khách đi xe không
có email có thể đăng ký thẻ của họ tại MTS Transit Store hoặc
qua điện thoại (619-595-5636).

Khách đi xe cần chạm vào Thẻ PRONTO của họ hoặc quét
ứng dụng di động PRONTO của họ tại trạm xe và xác nhận
phương tiện (vehicle validators) trong mỗi chuyến đi. Nếu bạn
thực hiện nhiều chuyến đi trong khoảng thời gian hai giờ đồng
hồ, bạn sẽ chỉ bị tính phí đi xe cho chuyến đi đầu tiên, nhưng
bạn vẫn cần chạm hoặc quét thẻ mỗi khi lên xe khác.

Giá vé Rẻ nhất

Với PRONTO, khách đi xe có thể trả tiền vé khi họ đi để giúp
tiết kiệm tiền - bạn sẽ không bao giờ trả nhiều hơn mức cần
thiết trong một ngày hoặc tháng.

• Giá vé một chiều sẽ được khấu trừ cho mỗi
chuyến đi (trừ khi trong vòng hai tiếng đồng hồ
kể từ lần chạm trước đó)
• Sau khi khách đi xe đạt đến giá trị của Day
Pass, họ sẽ không bị tính phí vào phần còn
lại của ngày đó
• Sau khi khách đi xe đạt đến giá trị của Month
Pass, họ sẽ không bị tính phí vào phần còn
lại của tháng đó

Chuyển xe Miễn phí trong Hai Giờ
đồng hồ, chỉ với PRONTO

Với Thẻ PRONTO hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động,
giá vé một chiều có giá trị cho việc vận chuyển không giới hạn
giữa xe buýt và Xe điện Trolley trong hai giờ đồng hồ. Lần tiếp
theo khi bạn đi xe sau khung thời gian hai giờ ban đầu, giá
vé một chiều khác sẽ được khấu trừ. (Giá vé một chiều thanh
toán bằng tiền mặt không cần thẻ PRONTO không bao gồm
việc chuyển xe hoặc góp phần lấy điểm cho Thẻ ngày.)

NẠP THÊM TIỀN VÀO THẺ
PRONTO

Với những khả năng mới đi đến đâu trả tiền đến đó, khách đi
xe không cần phải trả tiền vé cho các lượt đi trước. Chỉ nạp
số tiền bạn cần trong ngày hoặc nạp thêm để sử dụng trong
tương lai.

Giá vé sẽ không tăng với PRONTO.
Gía vé Hiện thời

Người lớn

SDM và Thanh thiếu niên

One-Way

$2.50

$1.25

Day Pass

$6.00

$3.00

$72.00

$23.00

Month Pass

Cách nạp tiền vào thẻ PRONTO

Khách đi xe có thể nạp tiền vào Thẻ PRONTO của mình trực
tuyến tại RidePRONTO.com, tại các máy bán vé Xe điện
Trolley và tại các đại lý bán lẻ. Khách đi xe có ứng dụng di
động PRONTO sẽ cần thêm bổ sung thẻ tín dụng hoặc thẻ
ngân hàng (debit card) để thanh toán. Tiền được nạp thêm vào
PRONTO sẽ có sẵn để sử dụng ngay lập tức.

Mua Month Pass: Khách đi xe cũng có thể mua

Month Pass từ lúc đầu. Month Pass có giá trị từ ngày đầu
tiên của tháng dương lịch cho đến ngày cuối cùng. Day Pass
không có sẵn để mua trước.

Thanh toán bằng Tiền mặt: Khách đi xe có thể
sử dụng tiền mặt để nạp thêm vào Thẻ PRONTO của họ tại
các máy bán vé Xe điện Trolley, tại MTS Transit Store hoặc tại
các cửa hàng bán lẻ. Khách đi xe không thể nạp tiền vào Thẻ
PRONTO khi ở trên xe buýt. Giá vé một chiều vẫn có thể được
mua bằng tiền mặt trên xe buýt (không thối tiền lẻ) và tại máy
bán vé; tuy nhiên, giá vé một chiều bằng tiền mặt không bao
gồm việc chuyển xe miễn phí hoặc đóng góp thêm cho gía trị
của Thẻ ngày.

Ví dụ về Giá vé Rẻ nhất: $6 Day Pass

Được Giảm Giá vé

Những khách đi xe (riders) đủ điều kiện được giảm giá vé
(Người Cao niên, Người Khuyết tật, Người có Medicare và
Thanh thiếu niên) có thể chuyển Thẻ PRONTO hoặc tài khoản
ứng dụng của họ sang loại giá vé rẻ tại MTS Transit Store
hoặc bằng cách gọi cho Nhóm Hỗ trợ PRONTO theo số 619595-5636. (Khách đi xe được giảm giá vé phải luôn mang
theo bằng chứng về tính đủ điều kiện.)

CHUYẾN ĐI 1

Nhấn vào Bus Fare Box
(Hộp Giá vé Xe buýt)
(vào 6 giờ sáng.)

$2.50

CHUYẾN 2

CHUYẾN 3

CHUYẾN 4

Nhấn vào Trolley Validator Nhấn vào Trolley Validator Nhấn vào Trolley Validator
(Nút Xác thực xe Trolley)
(Nút Xác thực xe Trolley)
(Nút Xác thực xe Trolley)
(lúc 6:30 sáng)
(vào lúc 11 giờ sáng.)
(lúc 11:30 sáng)

$0

Chuyển xe miễn phí
trong vòng hai giờ đồng hồ

$2.50

$0

Chuyển xe miễn phí
trong vòng hai giờ đồng hồ

CHUYẾN 5

CHUYẾN ĐI 6+

$1

Các chuyến đi miễn phí
cho phần thời gian còn
lại trong ngày!

Nhấn vào Trolley Validator
(Nút Xác thực xe Trolley)
(lúc 2:30 chiều)
Giá vé Rẻ nhất
Thẻ Ngày kiếm được

Nhấn vào Bus Fare Box
(Hộp Giá vé xe Buýt)
(lúc 5:30 chiều)

