Geçiş ücretlerinin
ödenmesi
Nakit mi yoksa kartla mı ödemek istersiniz?
Nakit

Geçiş ücretlerinizi
ödemek için
desteğe mi
ihtiyacınız var?

Kredi / banka kartı

Bazen hayat planlandığı
gibi gitmez.

Ne sıklıkla seyahat edeceksin?
Mevcut
seçenekler

CityLink
24 Saat /
Hafta Sonu
Geçiş Kartı

Katılan gazete bayilerinde,
7-Eleven mağazalarında veya
United ve BP benzin
istasyonlarında şahsen
ödeme yapabilirsiniz.
Lokasyonlar için
linkt.com.au/pip adresini
ziyaret edin.

Ayda bir
veya daha
fazla

Yılda
birkaç
seyahat

Bir
seferlik
seyahat

Geçiş ücretlerinizi ödemek
istiyor ancak her ne sebeple
olursa olsun ödeyemiyorsanız
yardımcı olabiliriz.

Günlük
Hesap

Erişim
Hesabı

CityLink
24 Saat /
Hafta Sonu
Geçiş Kartı

Gizli destek için 1300 767
865'den Linkt Assist ekibimizi
arayın.

En ucuz
seçenek

İsterseniz, bir toplum refahı
kuruluşu, mali müşavir veya
avukat gibi bir temsilciden sizin
adınıza bizi aramalarını
isteyebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza uygun ürünü seçmek
Günlük
Hesap

Erişim
Hesabı

CityLink 24 Saat /
Hafta Sonu Geçiş Kartı

Ayda bir kez veya daha çok seyahat eden
müşteriler genellikle bu seçeneği seçer.

Birkaç ayda bir kez veya daha çok seyahat
eden müşteriler genellikle bu seçeneği seçer.

Yılda birkaç kez seyahat eden müşteriler
genellikle bu seçeneği seçer.

Sürekli, süresiz

24 saat / 48 saat (sadece hafta sonu)

Otomatik yükleme yerine kendi ödemelerinizi yaparak.

Ne kadar süreyle seyahat
edebilirim?

Sürekli, süresiz

CityLink ve Eastlink'te
seyahat edebilir miyim?

Yalnızca CityLink

Kredi kartı veya banka
kartı olmadan açabilir
miyim?

25 $ geçiş kredisi

Devam eden
maliyetler var mı?

Yalnızca geçiş ücretleri

Nasıl ödeyebilirim?

Nakit ödeyebilir
miyim?
*

24 Saat ve Hafta Sonu Geçiş Kartlarının
ücreti üç ayda bir artar.

^ Bu ücret her paralı yol için belirlenir, bu

nedenle eyaletler arası seyahat ediyorsanız
bu ücretler farklı olabilir. Linkt web
sitesinde eyaletler arası ücretli yollar için bu
ücretlerin tam listesini görebilirsiniz.

Uygulama /
web sitesi

telefon

5,50 $ sabit ücret

şahsen (sadece
yükleme)

18.89 $*
18,50

Geçiş ücretleri + seyahat başına
küçük bir ücret (en fazla 0,55 $^)
Yalnızca kredi kartı veya
banka kartıyla otomatik ödemeler

Uygulama /
web sitesi

Şahsen
(Sadece Yükleme)

Geçiş ücreti faturası mı aldınız?
Postayla bir geçiş ücreti faturası (ücretli yol geçişi faturası) aldıysanız,
ödeme seçenekleri ödeme makbuzunda belirtilir. Seyahate çıkmadan önce
bir hesap açmak veya bir geçiş kartı almak, bunlardan kaçınmanıza ve
paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

telefon

şahsen (sadece
yükleme)

Sadece şahsen

Karar veremiyor
musun?
Yardım için linkt.com.au/choose
adresini ziyaret edin veya 13 33
31'den Linkt ekibini arayın.

Bu, 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle popüler ürünlerimizin bir özetidir.
Mevcut tüm ürünler, geçiş ücretleri ve ücretler hakkında daha fazla bilgi için, linkt.com.au adresini ziyaret edin veya 13 33 31'i arayın.
Linkt ve Linkt Melbourne, CityLink Melbourne Limited ABN 65 070 810 678 tarafından lisanslı olarak kullanılan Transurban Limited'in ticari markalarıdır.
tarafından işletilmektedir
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Ön ödeme tutarı
ne kadar?

