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Mobiililippu - unohda käteinen!
Mobiililippu on kätevä vaihtoehto, kun matkaan pitää päästä nopeasti tai sopiva käteinen raha
puuttuu. Mobiililaitteessa toimivan kerta- tai vuorokausilipun saa puhelimeen vaikka Vilkkua
pysäkillä odottaessa. Voimassaoloaika alkaa heti tilauksesta. Mobiililippuja on tarjolla kertamatkaja vuorokausilippuina.
Mobiililippusovelluksen saa ladattua älypuhelimeen osoitteesta http://www.payiq.net/kuopio tai
älypuhelinten sovelluskaupoista. Palvelun käyttöohjeet löydät täältä.
Sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Palvelun käyttöohjeet löydät täältä.
YLEISTÄ LIPUISTA
Liput kelpaavat Kuopion seudun joukkoliikenteessä. Lippuvaihtoehdot ovat aikuisten ja lasten (716 v) kertalippu sekä aikuisten vuorokausilippu. Lippujen hinta määräytyy sen mukaan, millä
vyöhykkeillä matkustetaan.
Kertalipun voimassaoloaika on vyöhykkeellä A 60 minuuttia ja muilla vyöhykkeillä 90 minuuttia.
Lipulla voi vaihtaa vain lippuun merkittyjen vyöhykkeiden sisällä.
Yötaksat voimassa klo. 23.00-04.00 välisenä aikana.
Vuorokausilipulla saat matkustaa lipun kelpoisuusalueella rajattomasti, myös yötaksan aikaan.
Vuorokausilippuihin ei ole erillisiä lasten hintoja.
VYÖHYKKEET
Vyöhyke A: Kuopiossa välillä Sorsasalo-Hiltulanlahti
Vyöhyke B: Siilinjärven taajama-alueet

LIPPUJEN HINNAT, MAKSUTAVAT JA MAKSUTAPALISÄ
KERTALIPPUJEN HINNAT 3.7.2017 ALKAEN
Vyöhykkeet
Aikuiset
Lapset
A tai B
3,30 €
1,70 €
2 vyöhykettä
5,50 €
2,80 €
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VUOROKAUSILIPPUJEN HINNAT 3.7.2017 ALKAEN
Vyöhykkeet
Aikuiset
A tai B
8,00 €
2 vyöhykettä
13,50 €
Aikuisten ja lasten kertalippujen sekä 24 tunnin aikuisten lippujen hintoihin lisätään
maksutapalisä. Maksutapalisä peritään eri maksupalveluntarjoajien kulujen kattamiseksi.
Sallitut maksutavat ja maksutapalisät:
Svea laskutus: maksutapalisä kertalipuissa vyöhyke A tai B (aikuinen 0,20 €, lapsi 0,15 €/lippu), 2
vyöhykettä (aikuinen 0,25 €, lapsi 0,20 €/lippu) ja 24 tunnin lipuissa vyöhyke A tai B 0,35 €/lippu, 2
vyöhykettä 0,45 €/lippu
MobilePay: maksutapalisä kertalipuissa vyöhyke A tai B (aikuinen 0,20 €, lapsi 0,15 €/lippu), 2
vyöhykettä (aikuinen 0,25 €, lapsi 0,20 €/lippu) ja 24 tunnin lipuissa vyöhyke A tai B 0,35 €/lippu, 2
vyöhykettä 0,45 €/lippu
Pankki- tai luottokorttimaksu: maksutapalisä kertalipuissa vyöhyke A tai B (aikuinen 0,35 €, lapsi
0,30 €/lippu), 2 vyöhykettä (aikuinen 0,45 €, lapsi 0,35 €/lippu) ja 24 tunnin lipuissa vyöhyke A tai
B 0,55 €/lippu, 2 vyöhykettä 0,75 €/lippu
Operaattoriveloitus (Sonera, DNA ja Elisa); maksutapalisä kertalipuissa vyöhyke A tai B (aikuinen
0,45 €, lapsi 0,35 €/lippu), 2 vyöhykettä (aikuinen 0,55 €, lapsi 0,40 €/lippu) ja 24 tunnin
lipuissa vyöhyke A tai B 0,65 €/lippu, 2 vyöhykettä 0,95 €/lippu.
LIPUN KÄYTTÄMINEN
Lippu on voimassa Kuopion seudun joukkoliikenteessä niillä vyöhykkeillä, joille lippu on ostettu, ja
sen voimassaolo alkaa heti lipun tilauksesta. Lippu tulee pystyä esittämään kuljettajalle aina
ajoneuvoon noustessa. Myös Kuopion seudun joukkoliikenteen tarkastajat voivat tarkastaa lipun.
Huolehdithan, ettei esimerkiksi puhelimesi akku lopu kesken matkanteon.
Maksettuasi lipun se ilmestyy Liput-välilehdelle, jolla näkyvät kaikki voimassa olevat lippusi. QRkoodin yläpuolella näkyy lipun jäljellä oleva voimassaoloaika. Historia-välilehdellä voit katsella
aiemmin tilaamiesi lippujen tietoja.
Samalla puhelimella voi tilata useamman lipun (esim. yhdessä matkustava vanhempi ja lapsi).

KUOPION SEUDUN JOUKKOLIIKENNE
PL 1097
70111 Kuopio

OTA YHTEYTTÄ
Anna palautetta palaute.kuopio.fi tai ota yhteyttä sähköpostilla joukkoliikenne(at)kuopio.fi
OFFLINE-TILA
Sovellus tarkistaa internet-yhteytesi tilan. Jos internet-yhteyttä ei ole, sovellus käynnistää ofﬂinetilan, ja voit silti käyttää lippujasi. Huomio: Ohjelma ei näytä ofﬂine-tilassa lippuja, mikäli kirjaudut
ulos sovelluksesta.
Sovelluksen on tehnyt IQ Payments Oy.

