Lipputuotteet tutuiksi
Matkustan
viikoittain

satunnaisesti
•
•

Vaihtooikeus

1-3 vyöhykettä
sisältävät
matkat:
1 tunti
4-6 vyöhykettä
sisältävät
matkat:
2 tuntia

•

Kertalippu

Osta lippu bussissa kuljettajalta.
Kerro minkä vyöhykkeiden lipun haluat tai mihin
olet matkustamassa.

Vuorokausilippu

•
•
•

Vuorokausilipun (entinen matkailijalippu) voi ostaa
vyöhykkeille A-C tai A-F.
Lipulla voi tehdä rajattoman määrän matkoja.
Erillistä yölisää ei peritä.
Matkustusaika on yksi tai useampi vrk.

Arvolippu
•

•
•

Arvolippu ladataan matkakortille. Matkan hinta veloitetaan
kortille tallennettujen oletusvyöhykkeiden perusteella. Oletusvyöhykkeet voi valita tai muuttaa lippuostoksen yhteydessä.
Arvolippuun sisältyy vaihto-oikeus.
Arvolipulla voi maksaa myös oletusvyöhykkeistä poikkeavan
matkan. Anna kortti kuljettajalle, joka veloittaa poikkeavan
matkan.
Lippua ei saa lainata, jos se on etuuslippu tai sisältää opiskelija-alennuksen. 65 vuotta täyttänyt voi lainata lippuaan toiselle
seniorille.
Minimilataus on 10 €. Matkakortin saldo voi olla enintään 120 €

•
•
•

Aikuiset
25 vuotta täyttäneet

päivittäin

•
•

•
•

Nuoret

•
•

•
•

Kausilippu

Voit valita voimassaoloajaksi joko 30 tai 360 vrk.
Voit matkustaa niin paljon kuin haluat lippusi kelpoisuusvyöhykkeillä. Vyöhykkeet valitaan lippua ostettaessa.
Lippuun sisältyy vaihto-oikeus.
Kausiliput ovat haltijakohtaisia, eli samaa lippua voi käyttää samaan tai alempaan ikäryhmään kuuluva perheenjäsen. (Lippua ei saa lainata, jos se on etuuslippu tai sisältää
opiskelija-alennuksen.)
Jos matkakortilla on myös arvolippu, bussin kortinlukija
lukee ensisijaisesti kausilipun.
Yölisän ja ystävän matkan voi maksaa arvolipulla tai
käteisellä.

Opiskelija-alennus

Opiskelijat saavat alennuksen arvolipulla maksetusta yksittäisen matkan hinnasta sekä 30
vrk kausilipun hinnasta.
Nämä henkilökohtaiset alennukset ovat voimassa vyöhykkeillä A-F

Työsuhdelippu

•
•

on työnantajan osittain tai kokonaan maksama arvo- tai kausilippu.
työnantajasi tekee sopimuksen työsuhdelipusta Tampereen seudun joukkoliikenteen
kanssa

•
•

17-24-vuotiaat

Lapset

7-16-vuotiaat. Alle
7-vuotiaat maksutta
toisen matkustajan
mukana.

•
•
•

Sn Seniorit

65 vuotta täyttäneet,
kotikunnasta riippumatta

Veteraanit matkustavat ilmaiseksi
kaikilla vyöhykkeillä. Tämä edellyttää
matkakorttia, jossa on veteraaniasetus.

•
•
•

Seniorialennus

Kaikki 65 vuotta täyttäneet henkilöt ovat oikeutettuja 50
prosentin alennukseen kello 9-14.
Alennuksen saa henkilökohtaiselle matkakortille ladatulla
arvolipulla automaattisesti.
Etuus on voimassa vyöhykkeillä A-F.

Koululippu

Kela koulumatkatukilippu  
Kelan tukema 30 vrk kausilippu,
joka sisältää rajattoman määrän
matkoja vyöhykkeillä A-F.
Lipun hinta määräytyy ikäryhmän mukaan
Lippua voi hakea Kelalta saatavalla lomakkeella
Tuen saadakseen kodin ja
oppilaitoksen välisen matkan
on oltava >10 km, josta joukkoliikenteen bussilla matkustetun
matkan tulee olla > 5 km.

Perusopetus tai yksityinen koulu voi myöntää peruskoululaiselle koululipun, jokasisältää 1 tai 2 ilmaista matkaa
jokaiselle koulupäivälle.
Sisältää kahden tunnin vaihto-oikeuden.
On henkilökohtainen ja voimassa vyöhykkeillä A-F.

