ਸਭ ਤ� ਸਸਤਾ
ਿਵਕਲਪ

ਟੈਗ
ਖਾਤਾ

ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਜ�
ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ

LinktGO
(ਿਸਰਫ਼ ਐਪ�)

ਟੈਗ-ਰਿਹਤ
ਖਾਤਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਖਾਤਾ

ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨ�ੀ ਕੁ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ�ਗ?
ੇ

LinktGO
(ਿਸਰਫ਼ ਐਪ�)

ਿਸਡਨੀ
ਪਾਸ

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦੇ ਟਿਰੱ ਪ
ਜ� ਥੋੜ�ੀ-ਿਮਆਦ
ਲਈ

ਟੋਲ ਫੀਸ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਕਵ� ਕਰੀਏ

ਜੇ ਤੁ ਸ � ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁ ਸ � ਿਕਸੇ
ਪ� ਤ ੀਿਨਧੀ, ਿਜਵ� ਕੋ ਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਲਾਈ
ਸੰ ਸਥਾ, ਿਵੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ� ਵਕੀਲ ਨੂੰ,
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੁ ਪ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ Linkt Assist
ਟੀਮ ਨੂੰ 1300 767 865 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁ ਸ � ਆਪਣੀਆਂ ਟੋ ਲ ਫੀਸ� ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਤੁ ਸ � ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ— ਤ� ਅਸ� ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ�।

ਕਈ ਵਾਰ ਿਜੰ ਦਗੀ ਯੋ ਜ ਨਾ
ਮੁ ਤ ਾਿਬਕ ਨਹ� ਚਲਦੀ।

ਆਪਣੀ ਟੋ ਲ ਫੀਸ�
ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਇਹ ਫੀਸ ਹਰੇ ਕ ਟੋ ਲ ਸੜਕ ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁ ਸ � ਅੰ ਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਤ� ਇਹ ਫੀਸ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Linkt ਦੀ
ਵੈ� ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਜੀ ਟੋ ਲ ਸੜਕ� ਵਾਸਤੇ ਇਹਨ�
ਫੀਸ� ਦੀ ਪੂ ਰ ੀ ਸੂ ਚ ੀ ਦੇ ਖੋ।

^

ਕੀ ਮ� ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਮ� ਿਕਵ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਕੀ ਕੋਈ ਿਨਰੰ ਤਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ
ਲਾਗਤ� ਹਨ?

ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਮਤ ਿਕੰ ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੀ ਮ� ਿਕਸੇ ਕਰੈਿਡਟ ਜ� ਡੈਿਬਟ
ਕਾਰਡ ਤ� ਿਬਨ� ਖਾਤਾ ਖੋਲ�
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਕੀ ਮ� ਿਸਡਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਲ
ਸੜਕ� 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਮ� ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ
(ਿਸਰਫ਼ ਟੌਪ ਅੱ ਪ)

ਸਵੈ ਚ ਿਲਤ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਿਸਰਫ ਕ�ੈ ਿ ਡਟ
ਜ� ਡੈ ਿ ਬਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹ�

ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂ ਰ ਉਤਪਾਦ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦ�, ਟੋ ਲ ਅਤੇ ਫੀਸ� ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Linkt.com.au ’ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 13 33 31 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Linkt ਅਤੇ Linkt Sydney, Transurban Limited ਦੇ ਵਪਾਰਕ-ਿਚੰ ਨ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ Tollaust Pty Ltd ABN 37 050 538 693 ਵੱ ਲ� ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਸ � ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਊਜ਼ਏਜੰ ਟ�,
7-Eleven ਸਟੋ ਰ � ਜ� United ਅਤੇ BP ਪੈ ਟ ਰੋ ਲ
ਸਟੇ ਸ਼ ਨ� ਿਵਖੇ ਖੁ ਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਟੌ ਪ ਅੱ ਪ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਸਾਡੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਲਈ linkt.com.au/pip ਦੇ ਖ।ੋ

ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਟੌਪ ਅੱ ਪ

ਸਵੈ ਚ ਿਲਤ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਿਸਰਫ ਕ�ੈ ਿ ਡਟ
ਜ� ਡੈ ਿ ਬਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹ�

ਟੋ ਲ ਫੀਸ� + ਪ� ਤ ੀ ਟਿਰੱ ਪ ਇੱ ਕ
ਛੋ ਟ ੀ ਿਜਹੀ ਫੀਸ ($0.75)

ਟੋ ਲ ਫੀਸ� + ਪ� ਤ ੀ ਟਿਰੱ ਪ ਇੱ ਕ
ਛੋ ਟ ੀ ਿਜਹੀ ਫੀਸ ($0.75 ਤੱ ਕ^)

ਜੇ ਤੁ ਸ � ਮੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਟੋ ਲ ਇਨਵੌ ਇ ਸ (ਟੋ ਲ ਸੜਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਬੱ ਲ)
ਪ� ਾ ਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਸਿਲਪ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ
। ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋ ਈ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ�
ਕੋ ਈ ਪਾਸ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਤ� ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰੇ ਗ ਾ।

ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ
(ਿਸਰਫ਼ ਟੌਪ ਅੱ ਪ)

ਫ਼ੋਨ

$1.50 ਦੀ ਸਪਾਟ ਫੀਸ

30 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਉਹ ਗਾਹਕ, ਜੋ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ , ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ
ਚੁ ਣ ਦੇ ਹਨ।

ਿਸਡਨੀ ਪਾਸ

$1.50 ਦੀ ਸਪਾਟ ਫੀਸ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਟੋਲ ਇਨਵੌਇਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ?

ਐਪ /
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

ਿਸਰਫ਼ ਟੋਲ ਫੀਸ�

$15 ਦੀ ਟੈਗ ਲਈ ਜਮ��-ਰਾਸ਼ੀ
+ $30 ਟੋਲ ਕ�ੈਿਡਟ

ਿਨਰੰ ਤਰ, ਕੋਈ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹ�

ਿਨਰੰ ਤਰ, ਕੋਈ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹ�

ਉਹ ਗਾਹਕ, ਜੋ ਹਰ ਕੁ ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ
ਜ� ਵਧੇ ਰੇ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਆਮ
ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁ ਣ ਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਗਾਹਕ, ਜੋ ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜ� ਵਧੇ ਰੇ
ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਇਸ
ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁ ਣ ਦੇ ਹਨ।

ਇੱ ਕ ਸਵੈ ਚ ਿਲਤ ਟੌ ਪ-ਅੱ ਪ ਸੈ� ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਆਪਣੇ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਖੁ ਦ ਕਰਨ ਦੁ ਆ ਰਾ।

ਟੈਗ-ਰਿਹਤ ਖਾਤਾ

ਟੈਗ ਖਾਤਾ

ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ� ਲਈ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣਨਾ

ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ

ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ linkt.com.au/choose
’ਤੇ ਜਾਓ ਜ� Linkt ਟੀਮ ਨੂੰ 13 33 31
’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ?

ਸਵੈ ਚ ਿਲਤ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਿਸਰਫ ਕ�ੈ ਿ ਡਟ
ਜ� ਡੈ ਿ ਬਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹ�

ਟੋ ਲ ਫੀਸ� + ਪ� ਤ ੀ ਟਿਰੱ ਪ ਇੱ ਕ
ਛੋ ਟ ੀ ਿਜਹੀ ਫੀਸ ($0.95)

ਐਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਚ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਿਨਰੰ ਤਰ, ਕੋਈ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹ�

ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਰੱ ਪ ਦਰ
ਟਿਰੱ ਪ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

LinktGO
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