Fiksu käyttää

Linkkiä!

Alle 17-vuotiaiden
joukkoliikenne

Alle 17-vuotiaat matkustavat
edullisesti Linkillä!
Waltti-matkakortilla niin ala- kuin yläkoululainenkin
matkustaa alennettuun hintaan. Etu koskee kaikkia
alle 17-vuotiaita.
Ohjeita matkakortin lataukseen
•
Nettikaupassa lapsen matkakortille voi ladata
arvoa haluamallaan summalla, enintään 500
eurolla. Myyntipisteissä voi korttia ladata vain
täysinä kymppeina, eli 10-500 eurolla.
Arvo säilyy kortilla 5 vuotta latauksesta.
•
Kausikortilla voi olla ladattuna käytössä olevan
kauden lisäksi yksi
täysi kausi odottomassa.
LinkkiUuden kauden voi ottaa
Instagram
käyttöön, kun edellinen
#linkkijyvaskyla
on loppunut.
•

Linja-autoissa voi maksaa
vain käteisellä. Varaa lippuostokseen tai -lataukseen mieluiten tasasumma.

Maksutta matkustavat
•
Enintään kaksi alle 7-vuotiasta lasta yhden
maksavan saattajan mukana.
•
Lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 4-vuotiasta
lasta kuljettava matkustaja klo 9-14.

Fiksusti liikkeellä.

Liput ja hinnat – alle 17-vuotiaat
Kertalippu, €
1 vyöhyke
2 vyöhykettä
3 vyöhykettä
4 vyöhykettä

Arvolippu*, €
1,50
2,40
3,10
4,10

1 vyöhyke
2 vyöhykettä
3 vyöhykettä
4 vyöhykettä

1,20
1,70
2,25
2,95

*Saatavana henkilö- sekä
haltijakohtaisena.

Kausilippu 30 pv, €
1 vyöhyke
42
2 vyöhykettä 52
3 vyöhykettä 59
4 vyöhykettä 67

Kausilippu 90 pv, €
1 vyöhyke
120
2 vyöhykettä 148
3 vyöhykettä 168
4 vyöhykettä 191

Kausilippu 180 pv, €
1 vyöhyke
227
2 vyöhykettä 281
3 vyöhykettä 319
4 vyöhykettä 362

Kausilippu vuosi, €

Ajankohtaiset
Linkki-uutiset:
facebook.com/
linkkijyvaskyla

Päivälippu 1 vrk, €
1 vyöhyke
4,00
4 vyöhykettä 7,00

1 vyöhyke
2 vyöhykettä
3 vyöhykettä
4 vyöhykettä

420
520
590
670

Unohda kolikot - maksa linkkimatkasi mobiililipulla!
Tarjolla kertamatka- ja vuorokausilippuja.
linkki.jyvaskyla.fi/mobiililippu

Jyväskylän seudun
joukkoliikenteen Waltti-lipuilla
matkustat paikallisliikenteen
linjoilla 1-39 ja 42, LinkkiVIP -palveluliikenteen
autoissa, seutuliikenteen linjoilla 13M
ja 41 sekä vakiovuoroilla yhteysvälillä JyväskyläMuurame-Korpilahti.
Tarkista Waltti-lippujen kelpoisuus muun liikenteen
osalta osoitteessa 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 €).

linkki.jyvaskyla.fi

