
 

 

 

NEW LOCAL BUSES ARE ON THE ROAD 
 

Gwinnett County Transit is proud to announce that new local buses are serving our 
riders, and more are on the way. 
 
Eight new buses began service on September 6, 2016, providing customers with an 
easy-access low floor design, new passenger seating, updated fare equipment for 
reliability, increased power and fuel economy, and improved ADA equipment. 
 
Twenty more of these state-of-the art buses will be moving out soon, for a total of 
twenty-eight. GCT is proud to serve Gwinnett County and its surrounding areas. 
 
For more information, please contact GCT Customer Service at 770.822.5010, Monday 
thru Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 

 

NUEVOS AUTOBUSES LOCALES ESTAN EN CAMINO 
 

Gwinnett County Transit se enorgullece en anunciar que los nuevos autobuses locales 
están sirviendo a nuestros clientes, y más están en camino. 
 

Ocho nuevos autobuses comenzaron servicio el 6 de Septiembre de 2016, 
proporcionando a los clientes con un diseño de fácil acceso de piso bajo, los nuevos 
asientos de pasajeros, equipos de tarifas actualizado para la fiabilidad, mayor potencia 
y economía de combustible, y la mejora de los equipos de la ADA. 
 

Veinte más de estos autobuses del estado de la técnica se va a mover hacia fuera 
pronto, para un total de veintiocho. GCT se enorgullece de servir el condado de 
Gwinnett y sus alrededores. 
 

Para obtener más información, por favor contacte Servicio al Cliente al 770.822.5010 
GCT, de Lunes a Viernes de 6:00 am a 8:00 pm, y los Sábados de las 7:00 am a 8:00 
pm. 
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새로운 로컬 버스는에 있는로 Gwinnett 카운티 교통은 발표 새로운 로컬 버스 우리의 

라이더를 봉사 하 고 더 많은 방법에 있다.  8 개의 새로운 버스 고객 편리 낮은 층 

디자인, 새로운 승객 좌석, 안정성, 전원 및 연료 경제에 대 한 업데이트 된 요금 장비 

제공 2016 년 9 월 6 일에 서비스를 시작 하 고 ADA 장비 개선.  20이 상태-의-아트 

버스의 더 많은 것 곧, 28의 총에 대 한 밖으로 이동. GCT은 Gwinnett 카운티와 그 주변 

지역에 봉사 하는.  자세한 내용은 월요일 오전 오후 6시 8시, 금요일 및 토요일 오전 

7:00-오후 8시 770.822.5010, GCT 고객 서비스로 문의 하시기 바랍니다. 
 

MỚI địa PHƯƠNG xe BUÝT ĐANG ON THE ROAD Gwinnett County Transit là tự hào 
thông báo rằng mới xe buýt địa phương phục vụ người đi của chúng tôi, và nhiều hơn 
nữa là trên đường.  Tám mới bắt đầu dịch vụ vào ngày 6 tháng 9 năm 2016, cung cấp 
cho khách hàng với một thiết kế dễ dàng truy cập thấp tầng, mới hành khách, giá vé 
Cập Nhật thiết bị đáng tin cậy, tăng năng lượng và tiết kiệm nhiên liệu, và cải tiến thiết 
bị ADA.  Hai mươi nhiều hơn các xe buýt của nhà nước-of-the nghệ thuật sẽ được di 
chuyển ra ngay sau đó, cho tổng số hai mươi tám. GCT là tự hào phục vụ sân bay 
Gwinnett County và các vùng lân cận.  Để biết thêm chi tiết, 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. 
 

新本地巴士是对公路格温莱特县过境是自豪地宣布新的本地巴士服务我们的骑手，和更

多的是在路上。 八个新巴士在 2016 年 9 月 6 

日，开始服务，为客户提供方便地访问低地板设计，新的乘客座位，更新的票价设备的

可靠性，增加的动力和燃油经济性和改善 ADA 设备。 

二十岁更多这些先进的巴士会搬出去不久，整整二十八个。骨巨细胞瘤是自豪，为格温

莱特县及周边地区。 有关详细信息，请联系 770.822.5010，在骨巨细胞瘤客户服务从 

6:00 上午 8:00 下午，到星期五和星期六 7:00 上午 8:00 下午至周一至。 
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