Näin lataat
Waltti-matkakortin
verkossa!

kauppa.waltti.fi

linkki.jyvaskyla.fi
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Waltti-kaupassa voit ladata matkakorttisi ilman rekisteröitymistä tai rekisteröimällä
oman käyttäjätilin. Voit valita myös asiointikielen (suomi, ruotsi tai englanti).
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Valitse haluamasi tuote: arvolippu tai kausilippu.
Klikkaa Valitse-painiketta.

1. Lataa ilman rekisteröitymistä
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Syötä matkakortin korttinumero hakukenttään
(numero löytyy kortin takaosasta).
Klikkaa Osta-painiketta.

Arvon lataus

Kauden lataus

Valitse kortille ladattava summa
annetuista vaihtoehdoista tai syötä
vapaalintainen summa (max. 500 €).
Valitse ladattavan
kauden pituus
(30, 90, 180 päivää
tai vuosi) sekä
matkustusvyöhykkeet
(A-D). Hinta latautuu
valintojen jälkeen.

Tärkeää! Varmista, että korttinumero on varmasti oikein. Käyttäjä on aina vastuussa oikean matkakortin
valinnasta, sillä väärälle matkakortille tehtyjä ostoksia ei voi mitätöidä eikä siirtää toiselle matkakortille.
Vinkki! Ota korttinumerosta kuva puhelimella ja suurenna kuvaa, niin saat numerot helpommin
näkyviin.
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Tarkista ostoskorin tuotteet. Lue ja hyväksy
käyttöehdot. Klikkaa Siirry maksamaan -painiketta.

Valitse maksutapa (verkkopankki- tai luottokortti).
Siirryt pankkisi sivulle suorittamaan maksun ostoksistasi.
Lipputuotteita voi ostaa myös AfterPayn kautta laskulle. Vaatii
vahvan tunnistautumisen.
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Muista klikata Palaa myyjän palveluun -painiketta,
toiminto nopeuttaa tuotteen latautumista matkakortillesi.
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Kirjoita sähköpostiosoite, johon ostoksesi kuitti lähetetään.
Klikkaa Maksutavat-painiketta jatkaaksesi.
Klikkaa Jatka Paytrailiin -painiketta ja siirry maksamaan
ostoksesi.
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Onnistuneen latauksen jälkeen saat näytölle ilmoituksen
hyväksytystä tilauksesta. Sähköpostiisi lähetetään kuitti
ostoksistasi. Lataus siirtyy matkakortille ja on käytettävissä
noin kahden tunnin kuluttua ostohetkestä.
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Rekisteröitymällä Waltti-kauppaan saat kattavamman palvelun käyttöösi.
Rekisteröidy palveluun etusivulta löytyvän linkin kautta.

2. Rekisteröidy ja luo käyttäjätili
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Kirjautumalla saat kattavammat palvelut käyttöösi. Voit ostaa
lipputuotteita, lisätä tai poistaa matkakortteja tililtäsi, muokata
omia tietojasi ja tarkastella ostohistoriaasi. Käyttäjäkohtaisiin
tietoihin pääset Tili-välilehdeltä sivun yläpalkista.
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Rekisteröityminen edellyttää sähköpostin ja salasanan antamista.
Klikkaa Rekisteröidy tästä -painiketta ja syötä tarvittavat tiedot.

Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen aktivoi käyttäjätilisi
sähköpostiisi lähetetyn koodin avulla. Siirry tiliin.

Liitä matkakorttisi
tiliin. Anna kortillesi
nimi ja kirjoita
korttinumero. Viimeistele
toiminto Lisää kortti
-painikkeella.

Kirjautuneena näet tiliisi liitetyt
kortit heti Waltti-kaupan
pääsivulla.
Valitse kortti, jolle haluat tehdä
latauksen ja päätä lipputuote.
Suorita lataus loppuun noudattaen
ensimmäisen osion ohjeita, s. 3-5.

Kirjautuneena voit myös
tilata uuden kortin.
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Tarkastele ja muokkaa käyttäjäkohtaisia tietojasi Tilivälilehdellä.

Lisää uusi kortti käyttäjätilillesi palvelun pääsivulta tai Walttipalveluni -välilehdeltä. Anna kortillesi nimi ja syötä matkakortin
numero. Klikkaa Lisää kortti -painiketta.
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Edelliset ostoksesi näet
Ostohistoriani -välilehdeltä.

Jos haluat muutttaa tiliin liitetyn sähköpostiosoitteen, voit tehdä sen Omat tietoni
-välilehdellä.

Lisätty kortti näkyy tililläsi ja on aina suoraan ladattavissa eikä korttinumeroa tarvitse
syöttää joka kerta erikseen. Voit yhdistää tilillesi useamman kortin esimerkiksi lastesi
kortit. Kortin poistaminen tililtä tapahtuu Poista-painiketta klikkaamalla.

Jos haluat vaihtaa tiliin liitetyn salasanan, se onnistuu Vaihda salasana -välilehdellä.
Salasanan vaihtaminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.
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Onnistuneen asioinnin
jälkeen kirjaudu ulos
palvelusta.
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Linkki-palvelupiste

Asemakatu 7,
Forum 2. kerros
p. 014 266 0114
www.jyvaskyla.fi/palaute
linkki.jyvaskyla.fi

