
Пільговий проїзний 
квиток на рік 
Необмежені можливості пересування 
громадським транспортом
Пропонуємо вашій увазі пільговий проїзний квиток 
на рік. Цей проїзний квиток на 12 місяців покриває 
100% вартості проїзду на певних видах регіонального 
громадського транспорту.

How do I add money to my E-purse?
1  Способи поповнення гаманця E-purse
2  За допомогою терміналів ORCA 
3  На сайті orcacard.com
4  За телефоном 888-988-6722
5  В авторизованих точках продажу  

(див. повний список на сайті orcacard.com)

Правила користування пільговим 
проїзним квитком
Щоб сплатити за проїзд, відскануйте 
картку ORCA

Правила користування іншими транспортними 
системами
Пільговий проїзний квиток на рік покриває вартість проїзду лише на 
транспортних засобах певних систем громадського транспорту (див. 
таблицю на зворотній стороні). Проїзд на транспортних засобах інших 
систем оплачується окремо. Найпростіший спосіб сплатити за проїзд 
– скористатися карткою ORCA. Перед поїздкою потрібно поповнити 
електронний гаманець E-purse.

Відомості про гаманець E-purse
За допомогою електронного гаманця E-purse можна зберігати гроші на 
картці ORCA та сплачувати за проїзд у громадському транспорті. Гроші 
в гаманці E-purse зберігаються безстроково. Його можна поповнити хоч 
на 5 $, хоч на 300 $.
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А  Під час посадки прикладіть картку ORCA до сканера, встановленого в салоні транспортного засобу.
Б  Перед посадкою на легкорейкові транспортні засоби Link, автобуси RapidRide, приміські потяги Sounder і трамваї Seattle 

Streetcar прикладіть картку ORCA до жовтого сканера, встановленого зовні або на платформі. Після виходу із салону 
транспортних засобів Link і Sounder прикладіть картку ORCA до сканера ще раз, щоб завершити поїздку.

В  Під час посадки на транспортні засоби Water Taxi, Access, Seattle Center Monorail, Via to Transit і Trailhead Direct 
контролер або касир відсканує вашу картку.

https://orcacard.com/ERG-Seattle/p1_001.do
https://orcacard.com/ERG-Seattle/p1_001.do


Доступні види 
транспортних 
засобів
Пільговий проїзний 
квиток на рік покриває 
100% вартості проїзду
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Link light rail

Seattle Center Monorail

Trailhead DirectAccessRapidRide

Потрібна допомога?  
Загубили пільговий проїзний квиток на рік? 
Є інші запитання?

reducedfares@kingcounty.gov
206-477-4200
kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass

King County Metro buses

Via to Transit King County Water Taxi Seattle Streetcar

Sound Transit express buses Sounder commuter train

mailto:reducedfares%40kingcounty.gov?subject=
http://kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass

