Paalam sa
Compass.

KUMUSTA
PRONTO!

Kailangan mo ng
karagdagang impormasyon
o suporta sa PRONTO?
Website:
RidePRONTO.com

PAGSAKAY SA
MAGBAKANTE
ang lahat ng
Setyembre
NA MAY PRONTO!*

PRONTO Koponan ng suporta:
(619) 595-5636
Lunes hanggang Biyernes 7:00-19:00
Sabado 10:00-14:00

• Tapikin o i-scan ang iyong PRONTO
Card sa buong Septiyembre - walang
pamasahe ay ibabawas!

MTS Transit Store:
1255 Imperial Avenue
((sa ika-12 at Imperial Transit Center)
Lunes hanggang Biyernes 8:00-17:00

• Gamitin ang anumang natitirang
Compass pumasa bago ang
paglunsad ng PRONTO na kung saan
ay noong Setyembre ika-1.
• Hindi nagamit passes on Compass ay
hindi ilipat sa PRONTO.

I-scan ang (QR)
mabilis na code sa
pagtugon gamit ang
camera sa iyong
smart phone para
sa karagdagang
impormasyon sa
PRONTO.

Ang bagong paraan upang
magbayad para sa pamasahe
sa transit sa San Diego
simula sa Setyembre 1.

Para sa karagdagang impormasyon:

sdmts.com/PRONTO

*Ang mga libreng pagsakay ay may bisa lamang sa PRONTO Card o
app.May bisa para sa MTS bus at Trolley, SPRINTER at BREEZE.

PAGSISIMULA

Ang PRONTO ay ang bagong pamasahe card at mobile app para
sa MTS. Gagawa nitong mas mabilis, madali at mas maginhawa
ang pagbabayad para sa bus at Trolley.

Pipili ka; card o app?

Maaaring gumamit ang mga rider ng isang PRONTO Card, o
ang PRONTO mobile app. Ang mga rider na nais ang opsyong
gamitin ang pareho ay dapat makuha muna ang kanilang
PRONTO Card, pagkatapos ay idagdag iyon sa PRONTO
mobile application upang lumikha ng virtual na isang bersyon ng
kanilang card.

Saan makakakuha ng PRONTO

Magbibigay ang MTS ng mga libreng PRONTO card sa Agosto at
Setyembre sa MTS Transit Store, sa mga espesyal na kaganapan
sa transit center at sa pamamagitan ng mga kahilingan sa online
at telepono. Upang makahanap ng isang espesyal na kaganapan
na malapit sa iyo, hanapin ang mga lilang ‘Take One’ na mga
flyer sa board ng mga sasakyan ng MTS, o bisitahin ang
sdmts.com/PRONTO. Simula sa Setyembre, ang mga
sumasakay ay maaaring makakuha ng isang libreng PRONTO
Card sa mga makina ng tiket ng Trolley at sa mga kalahok
na retail outlet (dapat kang mag-load ng isang minimum na
$ 3 sa mga ticket machine, $ 5 sa mga outlet.) Bisitahin ang
RidePRONTO.com para sa isang listahan ng mga lokasyon ng
tingi. Ang app ay magagamit para sa pag-download sa Apple
Store at Google Play. Maghanap sa ‘PRONTO San Diego’. Ang
pagse-set up ng isang mobile PRONTO account ay laging libre!

Irehistro ang Iyong PRONTO Card

Dapat mag-set-up ang mga Rider ng isang account sa
RidePRONTO.com at irehistro ang kanilang card upang
makatulong na maprotektahan ang balanse ng kanilang card,
subaybayan ang kanilang mga biyahe, makita ang pag-usad
patungo sa pagkamit ng isang DAY o MONTH Pass, at marami
pa. (Ang mga gumagamit ng mobile app ay maaaring mag-login
gamit ang kanilang parehong mga kredensyal ng PRONTO app).
Ang mga rider na walang email ay maaaring magparehistro ng
kanilang card sa MTS Transit Store o sa telepono
(619-595-5636).

PAGGAMIT NG PRONTO UPANG
SUMAKAY SA MTS
Tapikin o I-scan, Sa tuwing Sumasakay Ka

Kailangang i-tap ng mga rider ang kanilang PRONTO Card o
i-scan ang kanilang PRONTO mobile app sa mga istasyon at
validator ng sasakyan sa bawat biyahe na kanilang ginagawa.
Kung magdaan ka ng maraming biyahe sa loob ng dalawang
oras na singil, sisingilin ka lang para sa unang paglalakbay,
ngunit kailangan mo pa ring mag-tap o mag-scan sa tuwing
sasakay ka sa ibang sasakyan.

PAGDARAGDAG NG PERA SA
PRONTO

Sa mga bagong kakayahan sa pay-as-you-go, ang mga
sumasakay ay hindi kailangang magbayad para sa mga pass
sa harap. I-load lamang ang perang kailangan mo para sa
araw, o magdagdag ng higit pa para magamit sa hinaharap.

Pamasahe ay hindi tataas sa PRONTO.
Kasalukuyang
Pamasahe

Adulto

Pinakamahusay na Pamasahe

Sa PRONTO, ang mga sumasakay ay maaaring magbayad
habang gumagamit sila ng transportasyon upang makatulong
na makatipid ng pera. Hindi ka na magbabayad ng higit sa
kailangan mo sa isang araw o buwan.
• Ang isang one-way na pamasahe ay ibabawas para sa
bawat biyahe (maliban kung ang biyahe ay nasa loob ng
dalawang oras mula sa isang nakaraang paglalakbay)
• Kapag naabot ng isang rider ang kapareho ng halaga ng
isang Day Pass, hindi sila sisingilin ng natitirang araw
na iyon
• Sa sandaling ang isang rider ay umabot sa parehong
halaga bilang ang Buwan Pass, sila ay hindi sisingilin sa
natitirang bahagi ng buwan ng kalendaryong iyon

Libre Transfers para sa Dalawang Oras, lamang
na may PRONTO

Sa pamamagitan ng isang PRONTO Card o mobile app,
may bisa ang mga pamasahe na one-way para sa walang
limitasyong paglilipat sa pagitan ng mga bus at Trolley sa loob
ng dalawang oras. Sa susunod na sumakay ka pagkatapos ng
paunang dalawang oras na bintana, may isa pang pamasahe
na one-way na ibabawas. (Ang mga pamasahe na binabayaran
nang cash nang walang PRONTO card ay hindi kasama ang
mga paglilipat, at hindi mag-aambag sa isang Day Pass.)

One-Way

SDM (nakatatanda,
may kapansanan,
Medicare) at
Kabataan

$2.50

Day Pass
Month Pass

$6.00

$3.00

$72.00

$23.00

Paano Mag-load ng Pera papunta sa PRONTO

Ang mga rider ay maaaring mag-load ng pera sa kanilang
PRONTO Card online sa RidePRONTO.com, sa mga makina
ng tiket ng Trolley at sa mga kalahok na retail outlet. Ang mga
rider na may PRONTO mobile app ay kailangang magdagdag
ng isang credit o debit card para sa pagbabayad. Ang perang
idinagdag sa PRONTO ay magagamit upang magamit agad.

Pagbili ng isang Month Pass: Ang mga rider ay maaari

ring bumili ng isang Month Pass sa unahan. Ang Mga Pass
ng Buwan ay may bisa mula sa unang araw ng buwan ng
kalendaryo hanggang sa huling. Day Pass ay hindi magagamit
para sa pre-pagbili.
Pagbabayad gamit ang Cash: Ang mga sumasakay
ay maaaring gumamit ng cash upang magdagdag ng halaga
sa kanilang PRONTO Card sa mga trolley ticket machine, sa
MTS Transit Store o sa mga kasali sa retail outlet. Riders ay
hindi maaaring-load ng pera sa isang PRONTO Card onboard
bus. Ang mga one-way na pamasahe ay mabibili pa rin ng cash
sa mga bus (walang ibinigay na pagbabago) at sa mga ticket
machine; gayunpaman, cash one-way na pamasahe huwag
isama ang mga libreng transfer o mag-ambag patungo sa isang
Day Pass.

Halimbawa ng isang Pinakamahusay na Pamasahe: $ 6 Day Pass

Pagkuha ng isang Nabawasang Pasahe

Ang mga rider na kwalipikado para sa isang nabawasan na
pamasahe (mga nakatatanda, may kapansanan, Medicare at mga
rider ng kabataan) ay maaaring ilipat ang kanilang PRONTO Card
o app account sa isang pinababang kategorya ng pamasahe sa
MTS Transit Store, o sa pamamagitan ng pagtawag sa PRONTO
Support Team sa 619-595-5636. (Ang mga sumasakay na may
pinababang pamasahe ay dapat magdala ng katibayan ng
pagiging karapat-dapat sa lahat ng oras.)

TRIP 1

TRIP 2

TRIP 3

TRIP 4

TRIP 5

Tapikin Bus Fare Box I-tap ang Trolley Validator I-tap ang Trolley Validator I-tap ang Trolley Validator I-tap ang Trolley Validator
(alas 14:30 ng hapon)
(alas-6:00 ng umaga)
(alas-6:30 ng umaga)
(alas-11:00 ng umaga)
(alas 11:30 ng umaga)

$2.50

$0

Libreng paglilipat sa loob ng
dalawang oras

$2.50

$1.25

$0

Libreng paglilipat sa loob ng
dalawang oras

$1

Pinakamahusay na Pasahe
Nakamit ang Day Pass

TRIP 6+
Tapikin Bus Fare Box
(alas 17:30 ng hapon)
Libreng mga
paglalakbay para sa
natitirang araw!

