Fiksu käyttää

Linkkiä!

Nuorten ja
opiskelijoiden
joukkoliikenne

Linkillä liikkuminen - helppoa,
edullista ja ekologista!
Waltti-nuoriso- ja opiskelijalipuilla matkustat kätevästi ja edullisesti. Säännölliseen joukkoliikennematkustamiseen kausilippu on edullisin vaihtoehto.
Arvolippu taas on fiksu valinta satunnaisiin matkoihin. Samalla matkakortilla voi olla myös molemmat
vaihtoehdot, sekä kausi- että arvolippu.
Nuorisolippu (17-24 -vuotiaat)
alennushintainen lippu
kausilippu tai arvolippu
ei vaadi erillisen opiskelijatodistuksen tai -kortin
esittämistä lippua ostaessa
Opiskelijalippu (25 vuotta täyttäneille)
alennushintainen lippu
kausilippu tai arvolippu
opiskelijatodistus esitettävä ostaessa, lisätietoa
http://linkki.jyvaskyla.fi
Kela-koulumatkatukilippu
Hakuohjeet ja -lomake saatavana Linkki-palvelupisteestä
tai tulostettavissa osoitteessa
http://linkki.jyvaskyla.fi/info

Seuraa Linkkiä somessa:
@linkkijyvaskyla
#linkkijyvaskyla

Asioi
verkossa!
https://kauppa.
waltti.fi

Liput ja hinnat – nuoret/opiskelijat
Kertalippu, €
1 vyöhyke
2 vyöhykettä
3 vyöhykettä
4 vyöhykettä

Arvolippu*, €
3,00
4,70
6,10
8,20

1 vyöhyke
2 vyöhykettä
3 vyöhykettä
4 vyöhykettä

1,70
2,30
3,05
4,05

Kausilippu 30 pv, €
1 vyöhyke
43
2 vyöhykettä 55
3 vyöhykettä 63
4 vyöhykettä 71

Kausilippu vuosi, €

Kausilippu 90 pv, €
1 vyöhyke
123
2 vyöhykettä 157
3 vyöhykettä 180
4 vyöhykettä 202

Päivälippu 1 vrk**, €
1 vyöhyke
6,00
4 vyöhykettä 10,00

Kausilippu 180 pv, €
1 vyöhyke
232
2 vyöhykettä 297
3 vyöhykettä 340
4 vyöhykettä 383

1 vyöhyke
2 vyöhykettä
3 vyöhykettä
4 vyöhykettä

430
550
630
710

** vain nuoret
*Saatavana henkilö- sekä
haltijakohtaisena.
Huom! Haltijakohtaisia
arvolippuja ei ole
myynnissä opiskelijoille.
Myyntipisteissä voit ladata
arvolipulle rahaa 10-500
euroa. Arvo säilyy kortilla
5 vuotta latauksesta.
Kausikortille voit ladata
käytössä olevan kauden
lisäksi yhden täyden
kauden odottamaan.

Unohda kolikot
- matkusta mobiililipulla!
linkki.jyvaskyla.fi/mobiililippu

Jyväskylän seudun
joukkoliikenteen Waltti-lipuilla
matkustat paikallisliikenteen
Linkki-linjoilla 1-13 ja 14-42
Jyväskylässä, Laukaassa ja
Muuramessa.
Waltti-matkakortilla voit matkustaa myös LinkkiVIP -palveluliikenteen autoissa sekä seutuliikenteen
Waltti-autoissa. Ne tunnistat auton etuikkunan
keltaoranssista W-kyltistä, tarkemmat tiedot
vuoroista http://linkki.jyvaskyla.fi/
liput/waltti.
Lipunmyynti ja lataukset
• nettikauppa https://kauppa.waltti.fi
• Linkki-palvelupiste, Asemakatu 7, Forum
• R-kioskit (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame)
•
kertaliput ja korttilataukset myös linja-autoista
Kun tilaat uuden kortin ja lataat sille lipputuotteen
netissä, saat korttipohjan veloituksetta (norm. 5 €).

JYVÄSKYLÄN SEUDUN
JOUKKOLIIKENNE

linkki.jyvaskyla.fi

