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3.-9.3.2018 koululaisten bussimatkat arvolipulla 50 senttiä
Lauantaista 3.3. perjantaihin 9.3.2018 saakka klo 7-20 välisenä aikana 7-16-vuotiaiden
bussimatkat maksavat 50 senttiä, kun matka maksetaan arvolipulla. Alennus on voimassa kaikilla
matkustusvyöhykkeillä ja kaikilla Oulun joukkoliikenteen järjestämillä vuoroilla, jotka liikennöivät
kyseisenä ajankohtana.
Arvolipulla maksuton vaihtoaika cityliikenteessä sekä yhden ja kahden vyöhykkeen matkoilla on 60
minuuttia ja useamman vyöhykkeen matkoilla 80 minuuttia. Vaihdollisilla matkoilla lippu leimataan
jokaisessa bussissa.
Alennuksen saaminen edellyttää, että matka maksetaan Waltti-matkakortille ladatulla
arvolipulla. Arvolipun voi ostaa Oulu10:stä tai tilata Waltti-kaupasta. Jos lippu maksetaan käteisellä
tai mobiililipulla, veloitetaan matkasta normaali hinta. Polkupyörää ei voi kuljettaa kampanjahinnalla,
vaan tällöin on maksettava käteisellä normaali lipun hinta.
Arvolippua ei saa ladata samalle Waltti-matkakortille, jolle on ladattu kunnan myöntämä
koululaiskortti tai Kelan koulumatkatukilippu. Oulun joukkoliikenne ei hyvitä virheellisiä veloituksia,
jos arvolippu on ladattu koululaiskortille tai Kelan koulumatkatukilipulle.

Oulun joukkoliikenteen asiakaspalvelu: p. 08 5584 0400, avoinna klo 9-15:30.
www.oulunjoukkoliikenne.fi
Oulu10-palvelupisteet: Torikatu 10 ja Lempiniementie 2, Kiiminki. Aukioloajat:
https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/
Waltti-kauppa: https://kauppa.waltti.fi/

Arvolipulla matkustus on aina kertalippuja edullisempaa!
Waltti-matkakortin ja sille ladatun arvolipun ostaminen on kannattavaa. Arvolipulla voit matkustaa
bussilla helposti myös vapaa-ajalla ja koulujen lomien aikana, jolloin koululaiskortti tai Kelan
koulumatkatukilippu ei ole käytössä. Arvolipulla matkustus tulee aina kertalipuilla matkustusta
edullisemmaksi! Jos ostat Waltti-kortin henkilökohtaisena, voit ladata samalle Waltti-matkakortille
arvolipun lisäksi edullisen kausilipun, joka sopii erityisesti säännölliseen matkustukseen.
Waltti-matkakortille ladattavan arvolipun voi käydä ostamassa Oulu10-palvelupisteestä tai tilata
Waltti-kaupasta. Oulu10:ssä korttipohjasta peritään kolmen euroa, minimilataus on viisi
euroa. Waltti-kaupasta tilattaessa korttipohja on ilmainen, minimilataus on 0,65 euroa. Tilausta ja
maksamista varten tarvitaan verkkopankkitunnukset sekä sähköpostiosoite. Kun Waltti-matkakortti ja
lipputuote ostetaan Waltti-kaupasta, kortti tulee postitse kotiin noin kahden viikon sisällä tilauksesta.
Waltti-kaupasta ei tule hankkia pelkkää korttia ilman lipputuotetta. Tällöin ei voida taata kortin
toimitusta ostajalle. Nettilataus siirtyy matkakortille aikaisintaan kahden tunnin kuluttua nettiostosta,
kun korttia käytetään seuraavan kerran bussin rahastuslaitteessa tai etälukijassa.
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Waltti-matkakortin voi ostaa henkilökohtaisena, jolloin ostotapahtuman yhteydessä täytyy todistaa
henkilöllisyys Kela-kortilla (vain alle 18-vuotiaat), passilla, ajokortilla tai henkilökortilla, ja Walttikaupassa verkkopankkitunnuksilla. Aikuinen voi ostaa alle 17-vuotiaalle lapselle henkilökohtaisen
Waltti-matkakortin. Lapsen henkilöllisyys on todistettava Oulu10:ssä. Waltti-kaupassa tarvitaan alle
17-vuotiaan henkilötunnus. Henkilökohtaiseen korttiin tallennetaan matkustajan henkilötiedot. Sen
ansiosta kortilla oleva arvo tai kausi voidaan siirtää uudelle kortille ja kortti sulkea, mikäli kortti
katoaa.
Haltijakohtainen Waltti-matkakortti sopii esimerkiksi yhteiskäyttöön perheille. Haltijakohtaiselle
kortille asetetaan ainoastaan ikäryhmä: aikuinen tai lapsi. Samalla kortilla voi maksaa samaan
ikäryhmään kuuluvan henkilön matkan. Haltijakohtainen kortti hankitaan aina Oulu10palvelupisteestä. Haltijakohtaista korttia ei voida sulkea tai lipputuotetta siirtää toiselle kortille, jos
kortti katoaa.
Waltti-matkakortille asetetaan oletusvyöhyke/-vyöhykkeet ostotapahtuman yhteydessä ja sen voi
muuttaa Oulu10-palvelupisteessä. Oletusvyöhykkeeksi suositellaan asetettavan vyöhyke/vyöhykkeet,
joiden alueella matkustus yleisimmin tapahtuu.
Ensioston jälkeen Waltti-matkakortille voi ladata lisää arvoa Waltti-kaupassa, Oulu10:ssä, linjaautoissa käteisellä sekä seuraavilla R-kioskeilla:













R-kioski Kiviharjuntie 9, OYS Avohoitotalo
R-kioski Isokatu 27, Keskusta
R-kioski Ratakatu 11, Keskusta
R-kioski Kirkkokatu 22, Rotuaari
R-kioski Merikoskenkatu 5, Tuira
R-kioski Merikoskenkatu 6, Tuira
R-kioski Tervakukkatie 6, Rajakylä
R-kioski Sammonkatu 10, Kaijonharju
R-kioski Metsokankaantie 3, Kaakkuri
R-kioski Revontie 1, Haukipudas
R-kioski Kylätie 1, Kello
R-kioski Kempeleentie 2, Kempele

Lisätietoa Oulun joukkoliikenteen lipuista: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/liput-ja-hinnat
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