
إن تكلفة تصريح المرور الصالح لمدة 24 ساعة
  *

    والتصاريح الخاصة بعطلة نهاية األسبوع ترتفع كل 

    ثالثة أشهر.

يتم تعيين هذه الرسوم من ِقَبل كل معبر مروري،
  ^

    لذلك إذا كنت مسافرًا بين الواليات فقد تختلف هذه

    الرسوم. اطلع عىل قائمة كاملة بهذه الرسوم

    الخاصة بالطرق المعبرية بين الواليات عىل موقع

    Linkt اإللكتروني.

إن هذا ملخص لمنتجاتنا الشائعة اعتبارًا من األول من شهر فبراير/شباط لعام 2019.

لمزيد من المعلومات حول جميع المنتجات المتاحة، أو الطرق المعبرية، أو الرسوم، قم بزيارة linkt.com.au أو اتصل بـرقم 31 33 13.

.CityLink Melbourne Limited ABN 65 070 810 678 يتم استخدامهما بموجب ترخيص من Transurban Limited عالمتين تجاريتان تابعتان لشركة Linkt Melbourne و Linkt إن

ل  َب يتم تشغيلهما من ِق

� يمكنك أن تقرر؟ 
 linkt.com.au/choose قم بزيارة

 13  33  31 أو اتصل بفريق Linkt عبر 

للحصول عىل المساعدة.

كيفية تسديد 
الرسوم المرورية

هل تحتاج إىل دعم 

لتسديد رسومك 

المرورية؟

ا  � تمضِ الحياة وفًق
للخطة الموضوعة في 

بعض ا�حيان.

إذا كنت ترغب في تسديد رسومك 

المرورية، لكنك ال تستطيع ألي 

سبب من األسباب - فيمكننا 

المساعدة.

 Linkt اتصل بفريق مساعدة

للحصول عىل دعم خاص، عبر رقم 

.1300 767 865

إذا كنت تفضل، فيمكنك أن 

تطلب من ممثل، مثل منظمة 

تقدم خدمات الرعاية االجتماعية، 

أو مستشار قانوني أو محامي، 

االتصال بنا نيابة عنك.

هل تلقيت فاتورة تخص رسم مروري؟
إذا كنت قد تلقيت فاتورة تخص رسم مروري (أي فاتورة تتعلق بالسفر عبر الطرق المعبرية) 

في البريد، فستجد قائمة بخيارات الدفع المتاحة في قسيمة الدفع. إن إعدادك لحساب أو 

شرائك لتصريح مرور قبل السفر سيساعدك عىل تجنب تلقي تلك الفواتير وتوفير المال.
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اختيار المنتج المناسب �حتياجاتك

بطاقة ا�ئتمان / الخصم

ما هو معدل سفرك؟

رحلة واحدة 
من حين 

�خر

 / CityLink  24

تصريح مرور صالح 

أثناء عطلة نهاية 

األسبوع

بضعة 

رح¡ت في 

السنة

 Access Account
(حساب يتيح المرور 

ألولئك الذين ال 

يسافرون بشكل 

متكرر)

مرة واحدة 
في الشهر 

أو أكثر

 Everyday Account
(حساب صالح 

لالستخدام كل يوم)

أرخص خيار

ا أم باستخدام بطاقة؟ هل ترغب في تسديد الرسوم نقًد

الخيارات 

المتاحة

 / CityLink 24
تصريح مرور صالح 

أثناء عطلة نهاية 

األسبوع

ا نقًد

يمكنك الدفع شخصياً في محالت بيع 

الصحف المشاركة، أو متاجر Eleven-7 أو 

.BP و United محطات بنزين

 linkt.com.au/pip :من فضلك، قم بزيارة

لمعرفة المواقع المشاركة.

ما هي المدة المتاحة لي للسفر؟

هل يمكنني السفر عبر CityLink و 

Eastlink؟

كم ستكون التكلفة المبدئية 

المدفوعة مقدًما؟

هل هناك أية تكاليف مستمرة؟

كيف يمكنني الدفع؟

؟اًدقن عفدلا يننكمي له

هل يمكنني فتح حساب بدون 

بطاقة ائتمان أو خصم؟

يسافرون مرة واحدة في الشهر أو  إن العمالء الذين 

أكثر عادة ما يقومون بتحديد هذا الخيار.

 Everyday Account
حساب صالح ل¡ستخدام كل يوم) )

رصيد مروري بقيمة 25 دوالًرا

مستمر، بدون تاريخ انتهاء صالحية

الطرق التي تتطلب 

دفع الرسوم المرورية فقط

ويتيح لك هذا الحساب تسديد دفعاتك مباشرة، بدالً من اللجوء إىل نظام "إعادة الشحن بشكل أوتوماتيكي".

التطبيق /

الموقع

شخصًيا 

(شحن فقط) الهاتف
التطبيق /

الموقع
شخصًيا  الهاتف

شخصًيا 

(شحن فقط)

يسافرون كل بضعة أشهر  إن العمالء الذين 

أو أكثر عادة ما يقومون بتحديد هذا الخيار.

 Access Account
حساب يتيح المرور �ولئك الذين �  )

يسافرون بشكل متكرر)

مستمر، بدون تاريخ انتهاء صالحية

5.50 دوالر - رسوم شاملة

الرسوم المرورية + رسم صغير عن كل 

رحلة (ما يصل إىل 0.55 ^ دوالر)

الدفع التلقائي عبر بطاقتّي االئتمان أو الخصم فقط

يسافرون بضعة مرات في  إن العمالء الذين 

السنة عادة ما يقومون بتحديد هذا الخيار.

CityLink 24 / تصريح 
مرور صالح أثناء عطلة نهاية ا�سبوع

18.89* دوالر

CityLink فقط

24 ساعة / 48 ساعة (عطلة نهاية األسبوع فقط)

شخصًيا فقط


