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CHANGING OF THE SEASONS 
 

With the changing of the seasons, Gwinnett County Transit will be 
activating the heating systems on all of the EXPRESS & LOCAL 
bus routes effective November 2016.  
 

Until the changeover occurs, please plan to dress appropriately 
for the weather. 
 

For more information, 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. 
 

 
CAMBIO DE LAS ESTACIONES DEL AÑO 

 

Con el cambio de la temporada, Gwinnett County Transit  estará  
activando el sistema de calefacción sobre todas las rutas 
EXPRESS y  LOCALES empezando desde Noviembre 2016. 

 

Hasta que se produzca el cambio por favor planee a vestirse 
adecuadamente para el clima. 

 

Para mas información, por favor contacte la oficina del Servicio al 
Cliente al 770.822.5010, Lunes a Viernes de 6:00am a 8:00pm, y 
Sábado de 7:00am a 8:00pm. 
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CHANGING OF THE SEASONS 
 

계절의 변화와 함께 계절의 변화, Gwinnett 카운티 교통 것 이다 될 
활성화 모든 효과적인 익스프레스 & 로컬 버스 노선에 난방 시스템 
11 월 2016.  역전까지, 날씨에 대 한 적절 하 게 드레스를 계획 
하시기 바랍니다. 자세한 내용은 문의 하시기 바랍니다 
770.822.5010 GCT 고객 서비스 월요일부터 금요일까지 오전 6 
시부터 오후 8시 및 토요일 오전 7:00-오후 8시. 

 

Thay đổi của mùa giải với sự thay đổi của mùa, Gwinnett County 
Transit sẽ kích hoạt hệ thống trên tất cả các tuyến xe buýt 
EXPRESS & LOCAL hiệu quả tháng 11 năm 2016.  Cho đến khi 
chuyển đổi xảy ra, xin vui lòng kế hoạch để mặc một cách thích 
hợp cho thời tiết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ GCT dịch 
vụ khách hàng 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 tối. 

 

季节变换的随着季节的变化，格温莱特县过境将会激活所有快递 & 
本地巴士路线有效加热系统 11 月 2016年。 转换之前，请计划要

着装得体的天气。有关详细信息，请联系 GCT 的顾客服务，

770.822.5010 周一至周五从 6:00 上午 8:00 下午，和星期六从 
7:00 上午 8:00 下午到。 
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