Opiskelijan Waltti -matkakorttihakemus
Student Travel Card Application

Opiskelija täyttää Applicant fills
Sukunimi Last name

Etunimet First name(s)

Henkilötunnus Identity number

Lähiosoite Address

Postinumero Post code

Postitoimipaikka Post office

Puhelin Phone

Sähköposti E-mail

Oppilaitos Full name of educational institution

Koulutuksen tai tutkinnon nimi Name of education or degree

Opiskelun kesto

Duration of studies

Opintojen kokonaiskesto
Total duration of studies

vuotta
years

Waltti-kortin opiskelija-alennus myönnetään määräajaksi. Lukuvuoden pituus on oltava vähintään 8 kk ja alennus myönnetään vain
lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoita tässä mille ajalle opiskelijakorttia haet.
The student discount for the Waltti Travel Card is granted for a limited period. The minimum length of the studies is 8 months. The discount is granted only for the one academic year at a time.

Ajanjakso ___ .___ 20___ - ___ . ___ 20___ (Täydennä lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivämäärät)
Start and end date of the current school year

School year

Jos opiskelu jatkuu koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden) tai päättyy kevätlukukauden lopussa, asiakasryhmä on voimassa syyskuun loppuun
saakka. Jos opiskelu päättyy syyslukukauden lopussa, asiakasryhmä on voimassa tammikuun loppuun saakka.
If your studies continue throughout the school year (autumn and spring semester) or end in the spring term, the customer group is valid until the end of September. If the study ends in
the autumn semester, the customer group is valid until the end of January.

Opiskelu on päätoimista

Studies are full-time

Waltti-kortin opiskelija-alennus myönnetään vain päätoimiselle opiskelijalle. Katso ehdot lomakkeen kääntöpuolelta.
The student discount is granted only to a full-time student. See terms on the back of the form.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

I assure that the information given is correct

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys __________________________________

Date

Signature and clarification

Oppilaitoksen varmennus Educational institution fills
Oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varustettu varmennus on voimassa kolme (3) kuukautta
allekirjoituspäivämäärästä Certification with an institution's signature and stamp is valid for three (3) months
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Oppilaitoksen leima

Date

Signature and clarification

Stamp of the educational institution

Puhelinnumero

_____________________________________

Phone

Lisätietoa osoitteesta www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/opiskelijat

Asiakaspalvelu

Customer service

Lahti-Piste
Lahden Palvelutori
Kauppakeskus Trio, 2. krs
Aleksanterinkatu 18
15140 LAHTI
p.+358 3 814 2355
lahtipiste@lahti.fi

Lahden seudun liikenteen opiskelija-alennuksen myöntämisperusteet
Lahden seudun liikenne myöntää opiskelija-alennuksen seuraavat ehdot täyttävälle
opiskelijalle:
• Opiskelun on oltava päätoimista. Opiskelu on päätoimista, jos jompikumpi seuraavista
kriteereistä täyttyy:
1. Keskimäärin 25 opetustuntia viikossa
2. Keskimäärin viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä kuukaudessa
• Opiskelun on johdettava ammattiin tai tutkintoon
- Myös päätoimiset lukio-opinnot hyväksytään
• Opiskelijan lukuvuoden pituus oltava vähintään 8 kuukautta
Opiskelijan Waltti-kortti
• Opiskelijan Waltti-kortin voi hankkia ja päivittää Lahti-pisteessä tai rajoitetussa
asiakaspalvelupisteessä. Yhteystiedot www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/myyntipisteet
• Opiskelija-alennus myönnetään aina määräajaksi, korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
- Opintojen jatkuessa asiakasryhmä on käytävä päivittämässä asiakaspalvelupisteessä aina
lukuvuoden alussa. Varaa mukaasi tarvittavat todistukset.
- Jos opiskelu jatkuu koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden) tai päättyy kevätlukukauden
lopussa, asiakasryhmä on voimassa syyskuun loppuun saakka. Jos opiskelu päättyy
syyslukukauden lopussa, asiakasryhmä on voimassa tammikuun loppuun saakka.
- Opiskelujen päätytyttyä tulee asiakasryhmä käydä muuttamassa aikuiseksi/nuoreksi, jotta
matkakortin käyttöä voi jatkaa normaalisti. Vanhentunut asiakasryhmä estää kortin lataamisen.

Vaadittavat todistukset
1. Uuden kortin hakijalta tai asiakasryhmän vaihtuessa aina henkilöllisyystodistus
- Tai valtakirja, jos asioit toisen puolesta www.lsl.fi/lisatietoa/lomakkeet-ja-kayttoehdot/
2. Henkilöllisyystodistuksen lisäksi tarvitset joko päätoimiselle opiskelijalle myönnetyn
opiskelijakortin tai opiskelijan Waltti-matkakorttihakemuksen, jossa on oppilaitoksen varmennus.
- Hakemuksen voi ladata netistä www.lsl.fi/lisatietoa/lomakkeet-ja-kayttoehdot/
- Oppilaitos varmentaa lomakkeessa opintojen päätoimisuuden: kriteerien täyttymistä ei tarkasteta
myyntipisteessä muista todistuksista tai opintorekisteriotteista.
Todistukseksi kelpaavat valtakunnalliset opiskelijakortit:
- Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat: Sininen kortti tai sini-keltainen AMK-kortti
- Toisen asteen opiskelijat: sininen kortti, Sakki-kortti tai sini-keltainen AMIS-kortti
- Myös digitaalinen opiskelijakortti hyväksytään (esim. Frank)
Opiskelija-alennusta ei saa
- yliopistossa tohtorintutkintoa tai lisensiaatin tutkintoa opiskeleva (poikkeuksena lääke-, eläinlääke- ja
hammaslääketieteellisessä opiskeleva)
- oppisopimuskoulutuksessa olevat
- työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat
- yksityisopiskelijat
- oppivelvollisuutta suorittavat
Lomake päivitetty 01/2019

