
Smart Ticketing

Grupinio bilieto 
pirkimas



Prisijunkite adresu www.ltglink.lt 

Pasirinkite bilieto tipą  „Vienkartinis“:
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Pasirinkite išvykimo datą, jei bilietas pirmyn ir atgal, pasirinkite ir grįžimo datą:4

Pagrindiniame paieškos lange pasirinkite reikalingą maršrutą (iš / į):3



Norint įsigyti grupinį bilietą, keleivių skaičius turi būti ne mažesnis negu 3; paspauskite apačioje 
esantį grupinio bilieto mygtuką:
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Jei keliauja daugiau negu 3 keleiviai, sistema pasiūlys įsigyti grupinį bilietą su nuolaida:6

• Nuo 3 iki 10 keleivių – 10 % nuolaida
• Nuo 11 iki 24 keleivių – 15 % nuolaida
• Daugiau negu 25 keleiviai – 20 % nuolaida



7 Paspaudę „Ieškoti“, būsite perkelti į rezultatų langą, kur matysite kelionių informaciją pagal jūsų 
pateiktus kriterijus. Grupinio bilieto nuolaida rodoma ties stulpeliu „Kompanija“. 



8 Pasinaudoję viršuje kairėje pusėje esančiu �ltru, galėsite išsi�ltruoti traukinius pagal:
• Persėdimus – tiesioginiai, su 1, 2 ar 3 persėdimais ar tiesiog palikti visus;
• Išvykimo laiką, jei norite išvykti ne anksčiau negu jūsų nustatytas laikas;
• Atvykimo laiką, jei norite atvykti iki jūsų nustatyto laiko:



Užvedę pelyte ant dviračio, gyvūno ar neįgaliojo vežimėlio ikonos, galėsite pamatyti, 
kiek laisvų vietų yra likę traukinyje:
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Jei norėsite išsirūšiuoti traukinius pagal anksčiausiai išvykstančius, kelionės trukmę ar kainą, 
tai galėsite padaryti pasinaudoję viršuje dešinėje pusėje esančia rūšiavimo funkcija:
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Pasirinkę jums tinkančią kelionę bei klasę, galėsite:
• Peržiūrėti klasės informaciją:
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• Peržiūrėti traukinio parametrus:
 
• Išsiskleisti stotelių sąrašą ir taip pamatyti, kokiu laiku važiuosite per tarpines stoteles 
ir kiek bus sustojimų:



Išsirinkę tinkamą laiką ir klasę, apačioje spauskite „Tęskite užsakymą“ ir būsite perkelti 
į papildomų paslaugų langą:
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Kitame žingsnyje galite užsisakyti papildomas paslaugas ir nurodyti pasirinktos paslaugos kiekį, 
tada spauskite „Sekantis“ , tuomet „Tęsti“ ir būsite perkelti į savo krepšelį:
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Paskutiniame žingsnyje matysite savo pasirinktos kelionės detalią informaciją – pritaikytas nuolaidas, 
maršrutą, traukinio numerį, išvykimo bei atvykimo laikus, kelionės datą, sėdėjimo vietą, vagoną bei klasę. 

SVARBU:  jei turite dovanų kuponą, jį galite panaudoti apačioje dešinėje pusėje 
paspaudę „Pridėti kuponą“.
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Įsitikinę, kad visa kelionės informacija teisinga, įveskite trūkstamus Mokėtojo duomenis, pasirinkite 
Mokėjimo būdą – elektronine bankininkyste arba mokėjimo kortele – patvirtinkite, kad perskaitėte 
ir sutinkate su Paslaugų teikimo sąlygomis ir Privatumo pranešimu, ir spauskite „Apmokėti“ – iš čia 
būsite perkelti į „Citadelės“ banko „KLIX“ platformą, kur galėsite pasirinkti mokėjimo būdą:
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Jei norite gauti naujienlaiškius apie „LTG Link“ vykdomas akcijas, pasiūlymus ir apklausas – 
tai galite padaryti uždėję neprivalomą požymį  „Patvirtinu, kad man daugiau nei 14 m. ir 
sutinku gauti naujienlaiškius su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais, apklausomis, partnerių 
pasiūlymais ir kita aktualia informacija“. 

SVARBU!  Uždėdami varnelę patvirtinate, kad Jums 14 metų.



„KLIX“ platformoje mokant kortele galima išsaugoti kortelės duomenis, kad kitas mokėjimas 
būtų greitesnis:
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Pasirinkę mokėti per elektroninę bankininkystę, būsite nukreipti į savo banko puslapį:17



18 Po sėkmingo apmokėjimo būsite grąžinti atgal į bilietų pirkimo puslapį ir matysite iššokusį langą su 
pranešimu, kad jūsų pirkimo operacija sėkmingai baigta:



Sveikiname!

Dabar jau žinote, kaip 
įsigyti bilietą naujoje 
bilietų pardavimo sistemoje!


