Seniorien
joukkoliikenne

Fiksusti liikkeellä.

Seniorin etuudet joukkoliikenteessä
Jokainen 65 vuotta täyttänyt voi hyödyntää Jyväskylän seudun joukkoliikenteen seniorietuuksia. Henkilökohtaiselle Waltti-matkakortille voit ladata joko
seniorihintaisen arvo- tai kausilipun.
Hankinko arvo- vai kausilipun?
• Seniorin arvolipulla matkustat
erittäin edulliseen hintaan joka
päivä klo 9.00–14.00. Arvolippumatkan hinta on yli puolet
kertalippua halvempi! Arvolippu on kätevä, jos matkustat Linkillä satunnaisesti ja enimmäkseen ruuhkattomana päiväaikana.
• Kausilipulla teet matkasi ilman kellonaika- ja määrärajoituksia. Hinta on superedullinen, sama kuin
opiskelijan kausilippuhinta. Voit hankkia esim. 30
päivän kausilipun ja tehdä sillä rajattoman määrän
linkkimatkoja. Kausilippu on toimivin, kun matkustat Linkillä lähes päivittäin ja eri vuorokaudenaikoina.
Ota seniorietusi käyttöön!
65 vuotta täyttäneenä saat seniorietuuden käyttöösi
heti, kun hankit Waltti-matkakortin ja lataat sinne
arvo- tai kausilipun. Jos omistat jo Waltti-matkakortin ja 65 vuotta tulee täyteen, ikäryhmä kannattaa
käydä palvelupisteessä päivittämässä kortille. Ilman
päivitystä lipusta joutuu edelleen maksamaan aikuisen ikäryhmän hinnan.

Neuvonta ja asiakaspalvelu
Linkki-palvelupiste, Asemakatu 7
p. 014 266 0114
Tarkista palveluajat http://linkki.jyvaskyla.fi,
yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
www.jyvaskyla.fi/palaute.

Seniorin Waltti-matkakortilla voit matkustaa
• Linkki-paikallisliikenteen linjoilla 1–13 ja 14–42
• Jyväskylän Linkki-VIP-palveluliikenteessä
• Laukaan kunnan palveluliikenteessä
• Seutuliikenteen Waltti-vuoroissa (tarkemmat kelpoisuustiedot http://linkki.jyvaskyla.fi/liput/waltti).
Matkakortin käyttö on helppoa!
• Vie matkakortti auton kortinlukulaitteen eteen aina
Linkkiin tai Linkki-VIPiin noustessa.
Arvokortilta veloittuu seniorihinta kello 9.00-14.00
(muina aikoina aikuisen ikäryhmän hinta). Maksu on
onnistunut, kun kuulet merkkiäänen.
Lippujen lataaminen
Voit ladata matkakortille lisää arvoa tai kautta
Linkki-palvelupisteessä, Jyväskylän, Laukaan ja
Muuramen R-kioskeilla tai nettipalvelussa https://
kauppa.waltti.fi/. Korttia voi tankata käteisellä rahalla myös Linkeissä ja Linkki-VIPeissä.
Arvolipun käyttö
• Seniorin arvolipulla voit maksaa myös kaverin matkan.
Jos kaveri on seniori, anna matkakortti kuljettajalle
seniorihinnan veloittamista varten.
Jos kaveri on nuorempi, piippaa matkakortti kahdesti Linkin kortinlukulaitteella. Jälkimmäinen veloitus on silloin aikuisen ikäryhmän mukainen.
Arvolipulla matkustaessa voit tehdä rajattomasti
vaihtoja lipun voimassaoloaikana ja kelpoisuusvyöhykkeillä. Vaihtoaika käynnistyy, kun lippu luetaan
ensimmäisen auton kortinlukulaitteella.
• 1–2 vyöhykkeen lipuilla vaihtoaika on 60 minuuttia
• 3–4 vyöhykkeen lipuilla vaihtoaika on 120 minuuttia.
Matkustusoikeuden tarkistamiseksi käytä matkakorttia Linkin kortinlukulaitteella myös jokaisella
vaihtomatkalla.
Jos matkustat klo 23.00–04.00, arvolipultasi veloittuu
normaalin matkahinnan lisäksi yhden euron yölisä.

Linkki-VIP – joustavaa joukkoliikennettä!
Seniorilipullasi matkustat kätevästi myös palveluliikenteen Linkki-VIP -autoissa. Autoja on kuusi ja ne
liikennöivät arkipäivisin asuinalueiden, aluekeskusten ja Jyväskylän keskustan välillä klo 9–15. LinkkiVIPien palvelualueet, aikataulut ja yhteystiedot:
http://linkki.jyvaskyla.fi/linkkivip.
Muu seudun palveluliikenne
• Korpilahden taksein hoidettava asiointiliikenne:
http://linkki.jyvaskyla.fi/linkkivip/korpilahdenasiointiliikenne
• Muuramen monipalveluliikenne Monari:
www.muurame.fi/liikenne
• Laukaan asiointi- ja palveluliikenne:
https://www.laukaa.fi/palvelut/asiointi-ja-palveluliikenne-lvt-laukaa-linja
Seniorilippujen myynti ja lataus
• Linkki-palvelupiste, Asemakatu 7 (Forum 2. kerros)
• R-kioskit (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame)
• Nettikauppa https://kauppa.waltti.fi
Sotaveteraanien ja –invalidien maksuton Walttimatkakortti: Lisätietoa http://linkki.jyvaskyla.fi/info
Seniorien lippuhinnat

(Esimerkkinä 30 päivän kausilippu, myynnissä myös 90, 180 päivän
ja vuoden kausilippuja.)

Arvolippu 9-14, €
1 vyöhyke
1,20
2 vyöhykettä 1,70
3 vyöhykettä 2,25
4 vyöhykettä 2,95

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

linkki.jyvaskyla.fi

