Waltti koulumatkalippujen
ostotodistus. Liitä kopio tästä sivusta
hakemuksen liitteeksi.
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Opiskelija täyttää
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin kotiin

Suoritan kaksoistutkintoa

□ Kyllä

□ Ei

Julkisessa Waltti-liikenteessä kulkemasi päivittäinen edestakainen koulumatka. Ilmoita lähtö- ja päätepysäkki tai osoitetiedot.

Matka (mistä-mihin)

Linjanro

Matkan pituus
yhteen suuntaan
(km)

Käyttöön tulee (rastita):

Kuopion seudun joukkoliikenne

ELY Vain Kuopio Infosta

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn kääntöpuolella kerrotut myyntiehdot.
Päiväys

Allekirjoitus

Oppilaitos täyttää
Ostotodistuksen voi antaa ainoastaan silloin, jos opiskelija on jättänyt hakemuksen.

□ Kyllä

Opiskelija on jättänyt hakemuksen

□ Ei

Opiskelijalla on oikeus lipunostokertaan sellaisten kalenterikuukausien osalta, joissa tukeen oikeuttavaa opiskeluaikaa on vähintään
18 kalenteripäivää. Huom! esim. YO-kevät.
Huom! Viimeiseksi lipunostoon oikeuttavaksi päiväksi merkitään opiskelun tai koulumatkatukioikeuden päättymispäivä
vähennettynä 14 kalenteripäivällä.
Ulkomaiset opiskelujaksot eivät oikeuta koulumatkatukeen.

Opiskelijalla on oikeus lukuvuoden 1.8.-31.7. aikana

(

) lipunostokertaan ajalla:

____.____.______ - ____.____.______

Jos opinnot alkavat kesä- tai heinäkuussa tai päättyvät elokuussa, myös näille kuukausille voi ostaa lipun ostotodistuksella.
Lisäksi opiskelijalla on oikeus edeltävän tai seuraavan lukuvuoden kesäkuukausien aikana (
) lipunostokertaan ajalla
____.____._____ - ____.____._______
Vakuutan tiedot oikeiksi.
Päiväys

Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus,
nimenselvennys ja puhelinnumero

Posti- ja käyntiosoite

Laskutusosoite

Puhelin

www.kuopio.fi

PL 1097 (Suokatu 42)

PL 3016

*017 185 111

joukkoliikenne.kuopio.fi

70111 KUOPIO

70090 KUHILAS

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Oppilaitoksen
leima

Waltti koulumatkalippujen
ostotodistus. Liitä kopio tästä sivusta
hakemuksen liitteeksi.
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Myyntiehdot
Koulumatkalippu on lukuvuosikohtainen, joten voit käyttää sitä ainoastaan kuluvan lukuvuoden aikana. Ostotodistukseen
täytettyjä tietoja ei saa muuttaa.
Lippu on henkilökohtainen. Sinun on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytesi käyttäessäsi koulumatkatukeen
oikeuttavaa lippua.
Myyjällä on oikeus olla myymättä lippuja ja estää jo myytyjen lippujen käyttäminen, jos opintosi päättyvät tai jos sinulla ei
jostain muusta syystä ole enää oikeutta koulumatkatukeen.

Ostaessasi lippua lipunmyyntipisteistä lipunostokerrat rekisteröidään koulumatkatukikortillesi ja ostotodistus arkistoidaan.
Lipunmyynti:
Kuopio Info, torin alla Apajassa HUOM! ELYN waltti-kortit myynnissä vain Kuopio Infossa
Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, Kuopio.
Sokos Kuopio, Haapaniemenkatu 24.

Ohjeita lipun myyjälle
Saat myydä lipun aikaisintaan 14 kalenteripäivää ennen ostotodistukseen merkittyä alkamisaikaa. Et voi myydä lippua
ostotodistukseen merkityn viimeisen lipunostopäivän jälkeen.

Posti- ja käyntiosoite

Laskutusosoite

Puhelin
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