
 

 
 

 

Georgia Regional Transportation Authority (GRTA)  
Routes 410, 412 and 418 

 
Beginning July 1, 2016, the Gwinnett County Transit (GCT) will no longer 
operate the above GRTA routes. The service will be operated by Transdev, 
a contract transportation company that currently operates GCT service. 
Transdev will report directly to GRTA. 
 

GRTA will implement a fare change effective September 6, 2016. Until the 
fare change in September, GCT will continue to accept GCT fares on routes 
410 (Zone 1) and 412 and 418 (Zone 2), as they do today.   
 

Beginning September 6, 2016, GCT passes will NOT be accepted on GRTA 
routes 410, 412 and 418. Please use all GCT passes prior to the September 
6, 2016 change. 
 

For information concerning the upcoming GRTA changes, please contact 
GRTA Customer Service directly at www.xpressga.com or at 404.463.4782.  
GRTA Customer Service is available Monday through Friday from 5:30am 
to 8:30pm. 
 

For additional information on GCT’s service, please contact GCT Customer 
Service at 770.822.5010, Monday through Friday from 6:00am to 8:00pm, 
and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 
 

We appreciate your patience during this transition period. 
 
 

www.gctransit.com    Gwinnett County Transit    @gctransit 

  



 

 
 

 

Rutas de la autoridad de transporte Regional Georgia (GRTA) 410, 412 y 418 Inicio 01 de julio de 
2016, el Gwinnett County Transit (GCT) dejará de funcionar las anteriores rutas GRTA. El servicio 
será operado por Transdev, una empresa de transporte de contrato que actualmente opera servicio 
de GCT. Transdev reportará directamente a GRTA.  GRTA pondrá en marcha un cambio de tarifa 
eficaz 06 de septiembre de 2016. Hasta el cambio de precio en septiembre, GCT seguirán 
aceptando GCT tarifas en rutas 410 (zona 1) y 412 y 418 (zona 2), como lo hacen hoy.    Partir del 
06 de septiembre de 2016, GCT pasadas no se aceptarán en las rutas GRTA 410, 412 y 418. Por 
favor, use todos los GCT pases antes del cambio de 06 de septiembre de 2016. 
 
Para obtener información sobre los próximos cambios GRTA, póngase en contacto con servicio al 
cliente de GRTA directamente en www.xpressga.com o en 404.463.4782.  Servicio al cliente de 
GRTA es disponible de lunes al viernes de 5:30 a 20:30.  Para obtener más información sobre el 
servicio de GCT, póngase en contacto con servicio al cliente de GCT en 770.822.5010, el lunes al 
viernes de 6:00 a 20:00 y el sábados de 7:00 a 20:00.  Agradecemos su paciencia durante este 
período de transición. 
 
 
 
조지아 지역 수송 권위 (GRTA) 노선 410, 412, 418 시작 7 월 1 일, 2016, Gwinnett 카운티 교통 
(GCT)은 더 이상 작동 하지 위의 GRTA 노선. 서비스는 Transdev, 현재 GCT 서비스 운영 계약 운송 
회사에 의해 운영 될 것입니다. Transdev는 GRTA에 직접 보고 합니다.  GRTA 9 월 6 일, 2016 요금 
변경 효과 구현 합니다. 요금 변경까지 9 월, GCT 계속 수락 GCT 요금과 노선 410 (영역 1)와 412, 
418 (2), 그들은 오늘 처럼.    시작 하는 9 월 6 일, 2016, GCT 패스 것입니다 허용 되지 GRTA 노선 
410, 412, 418. 9 월 6 일, 2016 변경 전에 모든 GCT 패스를 사용 하십시오. 
 
에 대 한 내용은 곧 GRTA 변경, 문의 하시기 바랍니다 GRTA 고객 서비스 404.463.4782 또는 
www.xpressga.com에서 직접.  GRTA 고객 서비스입니다 사용할 수 월요일부터 금요일까지 오전 5 시 
30 분에서 오후 8 시 30 분  GCT의 서비스에 대 한 추가 정보, 월요일 오전 오후 6시 8시, 금요일 및 
토요일 오전 7:00-오후 8시 770.822.5010, GCT 고객 서비스로 문의 하시기 바랍니다.  우리는이 전환 
기간 동안 양해해 주셔서 감사합니다. 

  



 

 
 

 
 
Tuyến đường Georgia Regional Transportation Authority (GRTA) 410, 412 và 418 đầu tháng 1, 
2016, Gwinnett County Transit (GCT) sẽ không còn hoạt động trên các tuyến đường GRTA. Các 
dịch vụ sẽ được điều hành bởi Transdev, một công ty vận tải hợp đồng hiện đang hoạt động dịch vụ 
GCT. Transdev sẽ báo cáo trực tiếp cho GRTA.  GRTA sẽ thực hiện một sự thay đổi giá vé hiệu quả 
6 tháng 9 năm 2016. Cho đến khi thay đổi giá vé trong tháng chín, GCT sẽ tiếp tục chấp nhận GCT 
giá vé trên tuyến đường 410 (khu 1) và 412 và 418 (khu 2), như họ làm ngày hôm nay.    Bắt đầu từ 
ngày 6 tháng 9 năm 2016, GCT Pass sẽ không được chấp nhận trên các tuyến đường GRTA 410, 
412 và 418. Hãy sử dụng tất cả GCT Pass trước khi thay đổi 6 tháng 9 năm 2016. 
 
Thông tin liên quan đến những thay đổi sắp tới GRTA, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng GRTA 
trực tiếp www.xpressga.com hoặc 404.463.4782.  Dịch vụ khách hàng GRTA là có sẵn thứ hai đến 
thứ Sáu từ 5:30 am đến 8:30 pm.  Thêm thông tin về dịch vụ của GCT, vui lòng liên hệ dịch vụ 
khách hàng GCT tại 770.822.5010, thứ hai đến thứ Sáu từ 6:00 am đến 8:00 và thứ bảy từ 7:00 am 
đến 8:00 pm.  Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn trong thời gian chuyển tiếp này. 
 
 
 
格鲁吉亚区域交通管理局 (GRTA) 路线 410、 412、 418 开始 2016 年 7 月 1 日，格温莱特县过境 
(GCT) 将不再经营上述 GRTA 路线。服务将由交通，目前经营 GCT 服务合同运输公司管理。交通将

直接向 GRTA 报告。 GRTA 将于 2016 年 9 月 6 日实施有效的票价变化。直到票价变化在 9 月，骨

巨细胞瘤将继续接受路线 (区域 1) 410 和 412 和 418 (区 2)，骨巨细胞瘤收费今天一样。   开始 2016 
年 9 月 6 日，GCT 通行证将不被接受 GRTA 路线 410、 412、 418。请使用在 2016 年 9 月 6 日更

改前的所有 GCT 月票。 
 
关于即将到来的 GRTA 变化的信息，请联系 GRTA 客户服务直接在 www.xpressga.com 或 
404.463.4782。 GRTA 客户服务是星期一到星期五从 5:30 上午 8:30 下午到。 骨巨细胞瘤的服务的

其他信息，请联系 GCT 的顾客服务，770.822.5010，通过从 6:0 上午 8:0 下午，到星期五和星期六 
7:0 上午 8:0 下午至星期一。 在此过渡期间，我们感谢您的耐心。 
 


