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FARE CHANGES - ROUTES 408, 410, 412, AND 418 
Beginning September 6, 2016, GCT passes will no longer be accepted on 
Routes 408, 410, 412 and 418. Gwinnett County has stopped operating 
these routes for GRTA. GRTA Xpress Blue fares will now be required 
(Stone Mountain service will remain on Xpress Green Zone). 
 
As a courtesy to customers who wish to start using multi-ride passes at the 
beginning of the month, GRTA will also begin accepting Xpress pass 
products on September 1. Customers who transfer to MARTA must switch 
to Xpress passes on their Breeze cards by September 1 in order to receive 
a free transfer. 

 
Please use all GCT passes prior to the September 6 change. There will 
be NO refunds or exchanges. 
 
For information concerning GRTA Routes, please contact GRTA Customer 
Service directly at www.xpressga.com or at 844.977.7742. 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. 
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FARE CHANGES - ROUTES 408, 410, 412, AND 418 
Partir del 06 de septiembre de 2016, GCT pasadas ya no se aceptarán en rutas 408, 410, 412 y 418. Condado de Gwinnett ha dejado 
de operar estas rutas por GRTA. GRTA Xpress azul tarifas será necesaria (montaña de piedra de servicio permanecerán en la zona 
verde de Xpress).  Como una cortesía a los clientes que deseen comenzar a utilizar pases de multi-ride a principios de mes, GRTA 
también comenzará a aceptar que Xpress pasar productos el 1 de septiembre. Los clientes que trasladan a MARTA deben cambiar a 
pases Xpress en sus tarjetas de brisa el 1 de septiembre para recibir un servicio de traslado gratuito.  Por favor, use todos los GCT 
pases antes del cambio el 6 de septiembre. No habrá reembolsos ni intercambios.  Para información sobre rutas de GRTA, póngase 
en contacto con servicio al cliente de GRTA directamente en www.xpressga.com o en 844.977.7742. 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.  Agradecemos su paciencia durante este período de transición. 
 

시작 하는 9 월 6 일, 2016, GCT 패스 더 이상 허용 되지 않습니다에 노선 408, 410, 412, 418. Gwinnett 카운티 GRTA에 대 한 이러한 

경로 운영 중지 되었습니다. GRTA 익스프레스 블루 요금과 됩니다 (돌 산 서비스 익스프레스 그린 존에 남습니다) 필요 합니다.  타고 

멀티 패스를 사용 하 여 달의 시작 부분에 시작 하고자 하는 고객에 게 호의로 GRTA 또한 익스프레스 패스 제품 9 월 1 일 접수 시작 

됩니다. 마르타 전송 고객 자신의 브 리즈 카드에 익스프레스 패스 9 월 1 무료 전송 받으려면 전환 해야 합니다.  9 월 6 변경 전에 모든 

GCT 패스를 사용 하십시오. 환불 또는 교환 됩니다. 에 대 한 내용은 GRTA 노선, 844.977.7742 또는 www.xpressga.com에서 직접 

하시기 바랍니다 GRTA 고객 서비스를 문의. 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. 

 
Bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2016, GCT Pass sẽ không còn được chấp nhận vào tuyến đường 408, 410, 412 và 418. Quận 
Gwinnett đã ngừng hoạt động các tuyến đường cho GRTA. GRTA Xpress xanh giá vé sẽ có yêu cầu (Stone Mountain dịch vụ sẽ vẫn 
còn trên Xpress Green Zone).  Như là một lịch sự cho khách hàng những người muốn bắt đầu sử dụng nhiều xe đi vào đầu tháng, 
GRTA cũng sẽ bắt đầu chấp nhận Xpress vượt qua sản phẩm ngày 1 tháng 9. Khách hàng chuyển sang MARTA phải chuyển sang 
Xpress Pass vào thẻ khoe của họ bởi ngày 01 tháng 9 để nhận một chuyển nhượng tự do.  Hãy sử dụng tất cả GCT Pass trước khi sự 
thay đổi 6 tháng 9. Sẽ có không có hoàn lại tiền hoặc đổi Ngoại tệ. Thông tin liên quan đến tuyến đường GRTA, vui lòng liên hệ dịch vụ 
khách hàng GRTA trực tiếp www.xpressga.com hoặc 844.977.7742. 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. 
 
 

开始 2016 年 9 月 6 日，GCT 通行证将不再被接受在路线 408, 410，412 和 418。格温莱特县已停止经营这些航线为 GRTA。GRTA 

Xpress 蓝色的票价，现在将需要 （石头山服务将一直保留在 Xpress 绿区）。 作为对顾客想要开始使用多程车票在本月初的礼貌，

GRTA 也将开始接受 Xpress 传递产品 9 月 1 日。转移到玛尔塔的顾客必须切换到 Xpress 通行证在微风身份证由 9 月 1 日为了得到免费

转让。 请使用所有 GCT 月票前的 9 月 6 日的变化。将没有退款或交换。关于 GRTA 路线的信息，请联系 GRTA 客户服务直接在 

www.xpressga.com 或 844.977.7742。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 6:00 上午 8:00 下午，到星期五和星期六从 7:00 上午 8:00 下午到星期一。 在此过渡期

间，我们感谢您的耐心。 
 
 


