
 

It’s Easy to Use Your Fair Fares 
NYC MetroCard! 

Your Fair Fares NYC MetroCard works just like 
a regular MetroCard—but you get half-off fares!* 

 

 

 
    

To add “TIME”
•  Select a 7-day or 30-day 
 unlimited pass

•  Pay half price at the 
 vending machine! 

  

 

 

To add “VALUE”
• Add money to your 
 Fair Fares MetroCard

• Pay half price when you enter 
 the subway or get on the bus!

• That means when you swipe your 
 Fair Fares NYC MetroCard at the 
 subway turnstile or bus farebox, 
 only half the cost of a ride will 
 be deducted from your card— 
 so $2.75 on your card gets you 
 two rides instead of one.

For more information on the Fair Fares NYC 
program, go to nyc.gov/fairfares or call 311.  

*The Fair Fares NYC MetroCard is usable on MTA subways and buses. You cannot 
  use it on MTA Express Buses, the Long Island Railroad, or Metro-North.
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Korzystanie z karty Fair Fares 
NYC MetroCard jest łatwe!

Karta Fair Fares NYC MetroCard działa jak normalna 
karta MetroCard – ale płacisz o połowę mniej*!

 

 

Aby dodać „CZAS” 
•  Wybierz nieograniczoną kartę

7-dniową lub 30-dniową

• Zapłać połowę ceny w automacie!

 Aby dodać „WARTOŚĆ”
• Doładuj środki do własnej karty
   Fair Fares MetroCard

• Zapłać tylko pół ceny, wchodząc
do stacji metra lub do autobusu!

• Oznacza to, że podczas
przeciągania karty Fair Fares
NYC MetroCard przy kołowrotku
na stacji metra lub czytniku
w autobusie z karty zostanie
potrącona tylko połowa kosztu
przejazdu – czyli za 2,75 USD
zyskujesz dwa przejazdy
zamiast jednego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu 
Fair Fares NYC należy przejść na stronę nyc.gov/fairfares lub 

zadzwonić pod numer 311.  
* z karty Fair Fares NYC MetroCard można korzystać w metrze 

i autobusach MTA. Nie można korzystać z karty w autobusach MTA Express Bus 
ani w pociągach Long Island Railroad i Metro-North.
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