Portuguese

DiriGoPass.org | 1-833-272-7270

Pague a sua passagem com o
aplicativo ou do DiriGo Pass
Use o DiriGo Pass no METRO,
Biddeford Saco Old Orchard
Beach (BSOOB) Transit e no
South Portland Bus Service.
Baixe o aplicativo UMO
Mobility no seu smartphone e
cadastre-se. Pague a sua
passagem, planeje o seu
trajeto e rastreie o seu ônibus.
O aplicativo do DiriGo Pass
faz tudo isso!
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Para começar:
A. Baixe o aplicativo UMO Mobility no seu
smartphone.
B. Opções na tela inicial
1. Create a new account (Criar conta nova) OU
2. Sign in - Welcome back! (Fazer login - Bemvindo!) OU Use your UMO or TouchPass login or
number (Use o login ou número do UMO ou do
TouchPass). Siga as instruções.
3. Create an account with my card (Criar conta
com o meu cartão). Não é possível usar o aplicativo
e o Smartcard ao mesmo tempo, mas é possível
converter o seu Smartcard em um aplicativo usando
o número indicado no seu UMO ou TouchPass
Smartcard.
.
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DiriGo Pass Mobile app account.

Quando estiver cadastrado e tiver feito
o login na conta, tem duas opções:
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Opções na tela inicial:
Where do you want to go? (Onde deseja ir?) Planejamento do trajeto
My Wallet (Minha carteira) – Clique em "Buy" (Comprar)
para adicionar dinheiro. Escolher opções para pagar,
visualizar a validação do código QR
Rastrear ônibus, localizar pontos de ônibus, e muito
mais...
B. As opções do menu incluem:
Informações da conta
Histórico de transações
Central de notificações
Atualizações pelo Twitter (das agências participantes
Alertas, perguntas frequentes, e muito mais...
C. Adicione valor
Clique em “Add Cash” (Adicionar dinheiro)
Selecione um valor: Entre $5 e $200
Confirme a compra
D. Carteira
O código QR de validação é gerado
Entre no ônibus e escaneie o código

Use o DiriGo Pass no METRO, Biddeford
Saco Old Orchard Beach (BSOOB) Transit e
no South Portland Bus Service.

Qual é o valor da passagem do ônibus?
Valor cheio para serviço local: $2.00; Valor reduzido: $1
Serviço expresso: $4.00; Valor reduzido: $2*
ZOOM (apenas no BSOOB): $5; Valor reduzido $2.50*
*Idosos (acima de 65 anos); veteranos de guerra; jovens (6
a 18 anos); pessoas com deficiências; usuários do
Medicare – com documento de identificação com foto

Ainda aceita dinheiro?
Sim, dinheiro ainda é aceito, contanto que seja no valor
exato sem precisar de troco. No entanto, se pagar com o
DiriGo Pass em vez de com dinheiro, há os seguintes
benefícios - Passe de90 Minutos e Fare-Capping.

Passe de 90 Minutos
O passageiro que estiver
usando o aplicativo ou o
DiriGo Pass Smartcard
para andar de ônibus pode
escanear o telefone ou
aproximar o cartão e usar
o ônibus por 90 minutos.

Limite de tarifas
O Limite de tarifas ou“fare-capping” permite o passageiro fazer viagens frequentes e
oferece flexibilidade financeira. Esse serviço oferece os benefícios de um passe para
várias viagens com desconto sem precisar pagar antecipadamente. Quando você usa
o aplicativo ou o DiriGo Pass Smartcard, é possível carregar valores baixos de
dinheiro na conta sempre que desejar.

Os passageiros recebem crédito por cada viagem feita até atingir um “fare cap”
máximo diário ou mensal. Após atingir esse máximo, todas as viagens são grátis para
o mês ou o dia. Essa opção de “pagar conforme usa” proporciona acessibilidade e
Sem necessidade de
igualdade no custo do uso do transporte. Permite que todos os passageiros que
solicitar uma transferência. estiverem usando o Smartcard ou o aplicativo do DiriGo Pass tenham o mesmo
Os passageiros que
acesso aos descontos. Os passageiros pagam apenas pelo que usarem.
pagarem a passagem com
Exemplo em todos os serviços locais:
dinheiro precisarão pagar
Com um DiriGo Pass Smartcard ou o aplicativo do DiriGo Pass, você nunca gastará
novamente quando
mais do que $6.00 por dia OU $60.00 por mês como passageiro regular em serviços
usarem um segundo
de ônibus local.
ônibus.

