Seniorien
joukkoliikenne

Fiksusti liikkeellä.

Seniorin etuudet joukkoliikenteessä
Joko olet ottanut käyttöön joukkoliikenteen Walttiseniorilipun? Kun maksat matkasi seniorin arvolipulla, saat lähes 50 % alennusta matkan hinnasta
joka päivä klo 9–14.
Saat senioriedun, kun
olet täyttänyt 65 vuotta
hankit henkilökohtaisen
Waltti-matkakortin ja lataat
sille arvoa
Ota seniorietusi käyttöön!
Seniorietuus tallentuu kortille arvokortin hankinnan
yhteydessä. Samalle matkakortille voi ladata myös
kausilipun, mutta seniorialennuksen saa vain arvolipulla maksetusta matkasta.
Seniorilippua voi käyttää myös
klo 9-14 välisen ajan ulkopuolella, tällöin arvolipulta veloitetaan normaali aikuisen matkan
hinta.
Seniorilipullasi voit maksaa
myös toisen, mukana matkustavan seniorin matkoja.

Fiksusti
liikkeellä.

Neuvonta ja asiakaspalvelu

Linkki-palvelupiste, Asemakatu 7 (käynti myös Forumin 2. kerroks
Avoinna ma klo 10–17 ja ti–pe klo 10–16, p. 014 266 0114, https://

Matkakortin käyttö on helppoa!
Arvolipulla voi matkustaa Jyväskylän seudun
joukkoliikenteen linja-autoissa linjoilla 1-39 ja 42,
Linkki-VIP -palveluliikenteen autoissa sekä seutuliikenteen linjoilla 13M ja 41 sekä vakiovuoroilla yhteysvälillä Jyväskylä-Muurame-Korpilahti.
Waltti-lippu käy maksuvälineenä myös Laukaan
palveluliikenteessä, jonka järjestämisestä vastaa
Laukaan kunta (ks. esitteen takakansi).
Tarkista Waltti-lippujen kelpoisuus muun liikenteen osalta nettisivuiltamme http://linkki.jyvaskyla.fi/
liput/waltti
Vie matkakortti auton kortinlukulaitteen eteen
aina Linkkiin tai Linkki-VIPiin noustessa. Kortilta
veloitetaan automaattisesti oikea matkahinta matkustusajan mukaan. Matka on veloitettu kortilta
hyväksytysti, kun kuulet merkkiäänen.
Lataa arvoa kortille
Kun kortin arvo on loppumassa, voit ladata siihen
lisää arvoa Linkki-palvelupisteessä sekä Jyväskylän,
Laukaan ja Muuramen R-kioskeilla tai nettipalvelussa. Korttia voi tankata käteisellä myös Linkeissä ja
Linkki-VIPeissä.
Vaihto-oikeus ja yölisä
Arvolippumatkaan sisältyy rajaton vaihto-oikeus
autosta toiseen määritellyn vaihtoajan sisällä lipun
kelpoisuus vyöhykkeillä. Vaihtoaika käynnistyy, kun
lippu luetaan matkaketjun ensimmäisessä autossa.
1–2 vyöhykkeen lipuilla vaihtoaika on 60 minuuttia
3–4 vyöhykkeen lipuilla vaihtoaika on 120 minuuttia.
Matkustusoikeuden tarkistamiseksi vie matkakortti
kortinlukijaan aina autoon astuessa - myös vaihtomatkoilla.
Jos matkustat klo 23.00–04.00, arvolippumatkasta
peritään automaattisesti normaalin matkamaksun
lisäksi yhden euron yölisä.
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Linkki-VIP – joustavaa joukkoliikennettä!
Seniorilipullasi matkustat kätevästi myös Jyväskylän
kaupungin palveluliikenteen Linkki-VIP -autoissa.
Linkki-VIP -autoja on kuusi ja ne liikennöivät omien
aikataulujensa mukaisesti omilla kuljetusalueillaan
arkisin kello 9:n ja 15:n välillä. Palveluliikenteen aikataulut ja yhteystiedot löydät osoitteesta
www.jyvaskyla.fi/liikenne/palvelu.
Muu seudun palveluliikenne
Korpilahden taksein hoidettava asiointiliikenne:
www.jyvaskyla.fi/liikenne/palvelu
Muuramen monipalveluliikenne Monari:
www.muurame.fi/liikenne
Laukaan asiointi- ja palveluliikenne:
http://www.laukaa.fi/palvelut/asiointi-ja-palveluliikenne-lvt-laukaa-linja
Seniorilippujen myynti ja lataus
Linkki-palvelupiste, Asemakatu 7 (Forum)
R-kioskit (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame)
Nettikauppa https://nettilataukset.waltti.fi
Sotaveteraanien ja –invalidien vapaa
matkustusoikeus
Lisätietoa http://linkki.jyvaskyla.fi/info

