
ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ: ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਿਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਪ"ਾਪਤ ਕਰ ੋ 

ਅਸ9 ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਜਦ< ਤੁਸ9 ਔਨਲਾਈਨ ਆਉ Aਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਉਦ< ਤੁਸ9 ਵਧੱ ਤ< ਵਧੱ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ।ੋ 24 ਅਗਸਤ ਤ<, ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ 

(ਪ"ਾਈਓਿਰਟੀ ਮੋਡ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਜੂੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਪ"ਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ 

ਯਾਤਰਾਵਾ ਂਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵਗੇਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਧੱ ਤ< ਵਧੱ ਕਮਾ ਸਕ।ੋ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਕਵ1 ਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 

● ਚੁਣੋ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕਦ= ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਤੁਸ9 ਇਹ ਕਟੰਰਲੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਿਕ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਕਦ< ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹ ੈ— ਇਸਦੀ ਵਰਤ< ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸ9 ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮR ਇਸਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਰਤਣ 

ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟ ੇ(ਪ"ਾਈਓਿਰਟੀ ਆਵਰਸ) ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋਗੇ। 

● ਜਦ= ਇਹ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰ ੋ 

ਅਸ9 ਇੱਕ ਸਮR 'ਤ ੇਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾ ਂਨੰੂ ਹੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰਨ ਿਦਦੰ ੇਹਾਂ — ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਘੰਟ ੇਉਪਲਬਧ ਨਹ9 ਹਨ ਤਾਂ ਥੋੜW ੇ

ਸਮR ਬਾਅਦ ਦਬੁਾਰਾ ਚXਕ ਕਰ।ੋ 

● ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਿਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਪ"ਾਪਤ ਕਰ ੋ

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਸਮR ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਹੜ ੇਡਰਾਈਵਰ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ< ਨਹ9 ਕਰ ਰਹ ੇਹਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਤ< ਪਿਹਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਪ"ਾਪਤ ਹਣੋਗੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸ9 

ਵਧੱ ਤ< ਵਧੱ ਸਮਾਂ ਕਮੰ ਿਵਚੱ ਰੁਝੱ ੇਰਹ।ੋ   

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਿਕਵ1 ਕਮੰ ਕਰਗੇੀ  

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਥੋੜWਾ ਘੱਟ ਿਕਰਾਇਆ ਿਮਲੇਗਾ — ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਨੀਆਂ ਵਧੱ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋਗੀਆਂ ਤਾਂ 

ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਧੱ ਆਮਦਨ ਪ"ਾਪਤ ਹਵੋ।ੇ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦਖੇਣ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਤ< ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਰ 

ਐਪ ਚXਕ ਕਰ।ੋ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਸੁਝਾਅ 

● ਸੁਝਾਅ #1: ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਦ< ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਘੰਟ ੇਉਪਲਬਧ ਹਣੋ ਤਾ ਂਇਸ ਮੋਡ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰ।ੋ 

● ਸੁਝਾਅ #2: ਇਸ ਮੋਡ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮR ਤਕੱ ਚਾਲੂ ਕਰਕ ੇਰਖੋੱ। ਿਜਵR-ਿਜਵR ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸ9 

ਪਿਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਰਹਗੋੇ। 

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ"ਸ਼ਨ  



Lyft ਨP ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਕਉ Q ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਹ?ੈ 

ਅਸ9 ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਰਗੇ ਨਵR ਫੀਚਰਾਂ ਉ \ਤ ੇਕਮੰ ਕਰਦ ੇਰਿਹਦੰ ੇਹਾਂ ਤਾ ਂਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦ ੇਕਮੰ 'ਤ ੇਹਣੋ ਦਰੌਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਜਦ< ਅਸ9 ਕਿੋਵਡ-19 ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾ ਂਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਹੁਦੰ ੇਦਿੇਖਆ ਤਾ ਂਅਸ9 ਤੁਰਤੰ ਇੱਕ 

ਪਾਇਲਟ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਤ< ਿਬਨਾ ਂਦੁਗੱਣੀ ਆਮਦਨ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਿਮਲੀ ਸੀ। 

ਪਾਇਲਟ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਵਚੱ ਡਰਾਈਵਰਾ ਂਦਾ ਚੰਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋ 'ਤ ੇਅਸ9 ਉਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਵਰਜ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਕਦ= ਉਪਲਬਧ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ  

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਸਰਫ਼ ਉਦ< ਉਪਲਬਧ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਦ< ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚੱ ਵਾਧਾ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਅਸ9 ਇੱਕ ਸਮR 'ਤ ੇ

ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉ Aਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਾਲੇ 

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਰੀਆ ਂਿਮਲਦੀਆਂ ਰਿਹਣ ਅਤ ੇਉਹ ਗੈਰ-ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ< ਵਧੱ ਕਮਾ ਸਕਣ।  

ਕੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉ Rਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ  

ਹਾਂ ਿਬਲਕੁਲੱ, ਤੁਸ9 ਚਣੁ ਸਕਦ ੇਹ ੋਿਕ ਤੁਸ9 ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹ9 — ਤੁਸ9 ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤ< ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ  

ਿਕਸ ਸਮ1 ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ= ਵਧੱ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹ?ੈ 

ਅਸ9 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ ਿਕ ਜਦ< ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਹ ਮੋਡ ਉਪਲਬਧ ਹਵੋ ੇਅਤ ੇਜਦ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਬੇਨਤੀਆ ਂਪ"ਾਪਤ ਹ ੋ

ਰਹੀਆਂ ਹਣੋ ਉਦ< ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰ।ੋ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਜੂੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤ< ਪਿਹਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂ

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵਗੇਾ।  

ਮU ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਿਕਨੰP ਘੰਟੇ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਮਾਰਿਕਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਗੇੀ।  

ਮU ਿਕਨੰੀ ਦਰੇ ਤਕੱ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਕ ੇਰਖੱ ਸਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਇਸਦੀ ਕਈੋ ਸੀਮਾ ਹ?ੈ 

ਨਹ9, ਤੁਸ9 ਉਦ< ਤਕੱ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਦ< ਤਕੱ ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਉਸ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਘੰਟ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਕੀ ਮU ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ1 ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ, ਤੁਸ9 ਸਕ"ੀਨ ਦ ੇਹਠੇਾ ਂਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਉ \ਤ ੇਟਪੈ ਕਰਕ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨੰੂ 'ਬੰਦ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣ ੇਿਲਆ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ9 'ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ' ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤ< ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਉਪਲਬਧ ਿਕਉ Q ਨਹੀ ਹ?ੈ 

ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤ ੇਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹਵੋ:ੇ 

● ਤੁਸ9 ਹਫ਼ਤ ੇਿਵਚੱ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣ ੇਸਾਰ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਘੰਟ ੇਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਘੰਟ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਸਮR 



ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵਰੇ ੇ5 ਵਜੇ ਰੀਸXਟ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। 

● ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਕਈੋ ਵੀ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹ9 ਹ।ੈ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਡਰਾਈਵਰਾ ਂਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਸ9 

ਇੱਕ ਸਮR 'ਤ ੇਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਿਦਦੰ ੇਹਾਂ। ਅਸ9 ਇੱਕ ਸਮR ਉ \ਤ ੇਿਕਨੰ_ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਦੰ ੇਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਰਿਕਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਉ \ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

● ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾ ਂਿਵਚੱ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾ ਂਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਇਸ ਵਲੇੇ ਿਸਰਫ਼ ਸਟਡ̀ਰਡ ਯਾਤਰਾਵਾ ਂਉ \ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ 

ਵੀ Lyft XL, ਲਗਜ਼, ਲਗਜ਼ ਬਲੈਕ, ਜਾਂ ਲਗਜ਼ ਬਲੈਕ XL ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ"ਾਪਤ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

● ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ9 ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪ"ਭਾਿਵਤ ਨਹ9 ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

● ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਇਸ ਵਲੇੇ ਕੁਝ ਚਿੁਣੰਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚੱ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

ਜਦ= ਮU ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜਾ ਂਮੇਰ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਘੰਟੇ ਸਮਾਪਤ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਉਦ= ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 

ਡਰਾਈਵਰ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕੀਤ ੇਿਬਨਾਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਬੇਨਤੀਆ ਂ

ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋ। ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚੱ ਵਧੱ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ  

ਜੇ ਮU ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਵਰਤ= ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਘੰਟੇ ਮੇਰ ੇਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਿਵਚੱ ਜੋੜ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ?  

ਨਹ9, ਜੇ ਤੁਸ9 ਆਪਣ ੇਘੰਟ ੇਨਹ9 ਵਰਤਦ ੇਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚੱ ਨਹ9 ਜੋੜ ੇਜਾਣਗੇ।   

ਕੀ ਸਾਰ ੇਡਰਾਈਵਰ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

ਇਸ ਵਲੇੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਮਆਮੀ, ਔਸਿਟਨ ਅਤ ੇਟਰੋਾਂਟ ੋਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚੱ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸ9 

ਇਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾਂ (ਅਤ ੇਹਰੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ) ਦ ੇਹਰੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

ਕੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚੱ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵਗੇੀ? 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਹਾਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਮਆਮੀ, ਔਸਿਟਨ ਅਤ ੇਟਰੋਾਂਟ ੋਦ ੇਖੇਤਰਾ ਂਿਵਚੱ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ  

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਿਕਰਾਇਆ (ਰਟੇ ਕਾਰਡ) ਘੱਟ ਿਕਉ Q ਹ?ੈ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰਨੀ (ਰਟੇ ਕਾਰਡ) ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚਲਾ 

ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਾਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਗੇਾ। ਜਦ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੇਨਤੀਆ ਂਪ"ਾਪਤ ਹਣੋਗੀਆਂ 

ਤਾਂ ਤੁਸ9 ਲੰਮੇ ਸਮR ਤਕੱ ਆਪਣ ੇਕਮੰ ਿਵਚੱ ਰੁਝੱ ੇਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਯਾਤਰਾਵਾ ਂਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਲੀ ਸਮR ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚੱ 

ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਤੁਸ9 ਵਧੱ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਹਣੋ 'ਤ ੇਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਵ1 ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਾਲੀ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰਨੀ (ਰਟੇ ਕਾਰਡ) ਰਾਹ9 ਹਵੋਗੇਾ। ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ, ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 



ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਿਕਰਾਇਆ ਪ"ਾਪਤ ਹਵੋਗੇਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧੱ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ 

ਤੁਸ9 ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਰ ਐਪ ਿਵਚੱ ਚXਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਮੈਨੰੂ ਿਕਵ1 ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹ ੋਰਹੀ ਹ?ੈ 

ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵਚੱ ਕੁਝ ਘੰਟ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰਨ ਤ< ਬਾਅਦ, ਅਸ9 ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹ9 ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 

ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਉਸ ਸਮR ਦਰੌਾਨ ਗੈਰ-ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰੇਵ ੇ

ਭਜੇਾਂਗੇ।  

ਕੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਮੈਨੰੂ ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਬੋਨਸ ਨੰੂ ਪ"ਭਾਿਵਤ ਕਰਗੇਾ? 

ਨਹ9, ਤੁਸ9 ਅਜੇ ਵੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦਰੌਾਨ ਦਜੂੇ ਬੋਨਸ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਵੋ<ਗੇ।  

ਮੇਰ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਘੰਟੇ ਸਮਾਪਤ ਹਣੋ ਤ= ਬਾਅਦ ਕੀ ਮU ਔਨਲਾਈਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਤੁਸ9 ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮR ਔਨਲਾਈਨ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਸ9 ਸਭ ਤ< ਵਧੱ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਸਮR ਬਾਰ ੇਿਬਲਕੁਲੱ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ Lyft 

ਡਰਾਈਵਰ ਐਪ ਿਵਚੱ ਚXਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਮੇਰ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਘੰਟੇ ਕਦ= ਰੀਸ[ਟ ਹੁਦੰ ੇਹਨ?  

ਤੁਹਾਡ ੇਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਘੰਟ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਸਮR ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵਰੇ ੇ5 ਵਜੇ ਰੀਸXਟ ਹਣੋਗੇ।  

ਕੀ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਿਵਖੇ ਵੀ ਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 

ਨਹ9, ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮR ਿਵਚੱ ਏਅਰਪੋਰਟ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ9 ਹ।ੈ 

ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ? 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਇਸ ਵਲੇੇ ਿਸਰਫ਼ ਸਟਡ̀ਰਡ ਯਾਤਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ Lyft XL, ਲਗਜ਼, ਲਗਜ਼ ਬਲੈਕ, ਜਾਂ ਲਗਜ਼ ਬਲੈਕ 

XL ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ"ਾਪਤ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਤਕੱ ਪਿਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਪ"ਾਪਤ ਨਹ9 

ਹਵੋਗੇੀ। 

ਕੀ ਮU ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਦ ੇਨਾਲ 'ਮੰਿਜ਼ਲ' ਵਾਲੇ ਿਫਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਉਦ< ਸਭ ਤ< ਵਧੀਆ ਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਦ< ਤੁਸ9 'ਮੰਿਜ਼ਲ' ਵਾਲੇ ਿਫਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤ< ਨਹ9 ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਹਣੋ 

ਦਰੌਾਨ ਤੁਸ9 'ਮੰਿਜ਼ਲ' ਵਾਲੇ ਿਫਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤ< ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ"ਾਪਤ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਘੱਟ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਨਾਲ 'ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ' ਵਾਲਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਿਕਵ1 ਪ"ਭਾਿਵਤ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਿਵਚੱ ਹਣੋ ਦਰੌਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਪ"ਾਪਤ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 



ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਹਣੋ ਦਰੌਾਨ, ਿਡਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾ ਂਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 

ਪ"ਾਥਿਮਕਤਾ ਮੋਡ ਵਾਲੀ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰਨੀ (ਰਟੇ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਵਰਤ< ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 


