Cách thanh toán phí
cầu đường
Quý vị muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?
Tiền mặt

Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ
Tần suất lưu thông của quý vị?

Các tùy
chọn sẵn có

Vé
CityLink
24 Hour /
Weekend
Pass

Quý vị có thể thanh toán
trực tiếp tại các đối tác đại
lý báo, cửa hàng tiện lợi
7-Eleven hoặc các trạm
xăng dầu United và BP.

Mỗi
năm vài
lần

Chỉ
một
lần

Tài khoản
Hàng ngày

Tài
khoản
Truy cập

Vé
CityLink
24 Hour /
Weekend
Pass

Truy cập linkt.com.au/pip
để tìm địa điểm.

Đôi khi cuộc sống
không như kế hoạch.
Nếu quý vị muốn thanh toán
phí cầu đường nhưng vì bất kỳ
lý do gì khiến quý vị không thể...
chúng tôi có thể hỗ trợ.

Ít nhất
một lần
mỗi tháng

Tùy chọn
rẻ nhất

Quý vị cần hỗ
trợ thanh toán
phí cầu đường?

Hãy gọi cho nhóm Linkt Assist
của chúng tôi theo số 1300 767
865 để được hỗ trợ riêng.
Nếu muốn, quý vị có thể nhờ
một người đại diện, chẳng hạn
một tổ chức phúc lợi cộng đồng,
nhà tư vấn tài chính hoặc luật
sư, thay mặt quý vị gọi điện
cho chúng tôi.

Lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý vị
Tài khoản
Hàng ngày

Tài khoản
Truy cập

Vé CityLink 24 Hour /
Weekend Pass

Những khách hàng lưu thông ít nhất một
lần mỗi tháng thường chọn tùy chọn này.

Những khách hàng lưu thông mỗi vài
tháng thường chọn tùy chọn này.

Những khách hàng lưu thông vài lần
một năm thường chọn tùy chọn này.

Liên tục, không hết hạn

24 giờ / 48 giờ (chỉ vào cuối tuần)

Bằng cách tự thanh toán thay vì thiết lập tự động nạp tiền.

Tôi có thể sử dụng trong
bao lâu?

Liên tục, không hết hạn

Liệu tôi có thể dùng cho
CityLink và Eastlink?

Chỉ áp dụng cho CityLink

Tôi có thể mở tài khoản
mà không cần thẻ tín
dụng hoặc thẻ ghi nợ?

Có chi phí vận hành thường
ngày nào không?
Tôi có thể thanh toán như
thế nào?
Liệu tôi có thể thanh
toán bằng tiền mặt?
*

^

$25 tín dụng phí cầu đường

Chỉ gồm phí cầu đường
Ứng dụng/
trang web

điện
thoại

trực tiếp
(chỉ nạp tiền)

Mức phí không đổi $5,50

$18,89*

Phí cầu đường + một khoản phí nhỏ
cho mỗi lần lưu thông (tối đa $0,55^)
Thanh toán tự động chỉ qua
thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Ứng dụng/
trang web

Trực Tiếp
(chỉ nạp tiền)

Phí của Vé 24 Hour và Weekend Pass sẽ
tăng sau mỗi ba tháng.

Quý vị đã nhận hóa đơn phí cầu đường?

Phí này được quy định theo từng tuyến
đường có thu phí, vì vậy nếu quý vị lưu thông
giữa các bang, các khoản phí này có thể khác
nhau. Xem danh sách đầy đủ các khoản phí
này cho các tuyến đường có thu phí giữa các
bang trên trang web Linkt.

Nếu quý vị đã nhận được hóa đơn phí cầu đường (hóa đơn cho việc lưu
thông trên tuyến đường có thu phí) qua bưu điện, tùy chọn thanh toán được
liệt kê trên phiếu thanh toán. Thiết lập tài khoản hoặc mua vé trước chuyến
đi sẽ giúp quý vị tránh được những khoản này và tiết kiệm tiền.

điện
thoại

trực tiếp

Chỉ trực tiếp

Quý vị không thể
quyết định?
Truy cập linkt.com.au/choose
hoặc điện thoại nhóm Linkt
theo số 13 33 31 để được hỗ trợ.

Đây là bản tóm tắt các sản phẩm phổ biến của chúng tôi tại thời điểm 1 tháng 2 năm 2019.
Để biết thêm thông tin về tất cả các sản phẩm sẵn có, phí cầu đường và phí liên quan, hãy truy cập linkt.com.au hoặc điện thoại số 13 33 31.
Linkt và Linkt Melbourne là các tên thương mại của Transurban Limited được sử dụng theo giấy phép của CityLink Melbourne Limited ABN 65 070 810 678.

Điều hành bởi
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Chi phí thanh toán trước
là bao nhiêu?

