
Smart Ticketing

Bilieto pirkimas 
neprisijungus



Prisijunkite adresu www.ltglink.lt 

Pasirinkite bilieto tipą  „Vienkartinis“:
 

1
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Pasirinkite išvykimo datą, jei bilietas pirmyn ir atgal, pasirinkite ir grįžimo datą:4

Jei pasirinkote vienkartinio bilieto tipą, pagrindiniame paieškos lange pasirinkite reikalingą maršrutą (iš / į):3



Keleivių sąraše pasirinkite keleivių skaičių, jei priklauso – ir lengvatą ar komercinę nuolaidą 
(pvz., 1 keleivis – be nuolaidų ir 2 keleivis – moksleivis su 30 % nuolaida):

SVARBU:  jei turite Šeimos kortelę, apačioje pažymėkite „Turiu Šeimos kortelę“. Pagal šį požymį 
sistema jums pritaikys 20 % nuolaidą, kuri galios keliaujant 2 bei 3 klasėje. Kelionės metu 
konduktorius paprašys parodyti galiojantį dokumentą, šiuo atveju – Šeimos kortelę.
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Galite pasirinkti ir pažymėti, su kuo norite keliauti – su dviračiu, su augintiniu ar vežatės 
neįgaliojo vežimėlį. Pažymėjus, sistema, atsižvelgdama į jūsų pasirinkimą, rezultatų lange 
rodys tik tuos traukinus, kurie yra tam pritaikyti:
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7 Jei keliauja daugiau negu 3 keleiviai, sistema pasiūlys įsigyti grupinį bilietą su nuolaida:

• Nuo 3 iki 20 keleivių – 10 % nuolaida
• Nuo 21 iki 30 keleivių – 15 % nuolaida
• Daugiau negu 31 keleivis – 20 % nuolaida

Nusprendę pasinaudoti grupine nuolaida, apačioje pažymėkite „Grupinis bilietas“:



8 Jei turite akcijos kodą, jį galite panaudoti paspaudę „Naudoti akcijos kodą“ ir jį suvedę:



Paspaudę „Ieškoti“, būsite nukreipti į rezultatų langą, kur matysite kelionių informaciją pagal 
jūsų pateiktus kriterijus:
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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
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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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Užvedę pelyte ant dviračio, gyvūno ar neįgaliojo vežimėlio ikonos, galėsite pamatyti, 
kiek laisvų vietų yra likę traukinyje:

12



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 nukreipti 
į keleivio duomenų langą:
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Šiame lange įveskite keleivių duomenis ir spauskite „Patvirtinkite ir tęskite“; 
privalomi laukai pažymėti * simboliu.
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Kitame žingsnyje galite užsisakyti papildomas paslaugas ir nurodyti pasirinktos paslaugos kiekį. 
Spauskite „Sekantis“, tada „Tęsti“ ir būsite perkelti į savo krepšelį:
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SVARBU:   jei keliaujate su vaiku iki 7 metų, būtinai pasirinkite papildomą paslaugą 
„Vaiko iki 7 metų pervežimas neužimant atskiros sėdėjimo vietos“ ir nurodykite su 
kuriuo keleiviu važiuos vaikas, kadangi jį turėsite laikyti ant kelių (lengvatos 1 klasės 
vagonuose netaikomos, todėl 100 proc. Lengvata vaikams galima pasinaudoti jei jų 
amžius iki 7 metų, neužimant atskiros sėdimos vietos ir bilietus įsigyjant 2 ir 3 klasės 
sėdimuose vagonuose).



17 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“.



18 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, tada spauskite „Apmokėti“ – 
iš čia būsite perkelti į „Citadelės“ banko „KLIX“ platformą, kur galėsite pasirinkti mokėjimo būdą:



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.



19 „KLIX“ platformoje mokant kortele galima išsaugoti kortelės duomenis, kad kitas 
mokėjimas būtų greitesnis:



20 Pasirinkę mokėti per elektroninę bankininkystę, būsite nukreipti į savo banko puslapį:



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



Iš šio lango galėsite suformuoti sąskaitą faktūrą:22

Užpildę privalomus laukus, spauskite „Tęsti“ ir sistema jums sugeneruos sąskaitą faktūrą, 
kurią galėsite parsisiųsti:





• Galėsite atsispausdinti bilietus:



• Parsisiųsti mobiliosios piniginės bilietą (PKPass) ir jį įsidėti į savo išmanaus įrenginio e. piniginę:



• Parsisiųsti bilietą į savo įrenginį PDF formatu:



• Susikurti paskyrą ir visus savo tiek būsimų, tiek įvykusių kelionių bilietus matyti vienoje vietoje:

Paskyros sukūrimas / duomenų keitimas
Prisijunkite adresu www.ltglink.lt, spauskite „Mano paskyra“:1



2 Kliento savitarnoje spauskite „Sukurti paskyrą“ ir užpildykite privalomus laukus, 
tada spauskite „Patvirtinti“:



Paskyros lange ties „Paskyros duomenys“ galėsite redaguoti savo pateiktą informaciją, 
pakeisti slaptažodį ar panaikinti savo paskyrą:
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Iš savo paskyros galėsite nusipirkti tiek vienkartinį, tiek terminuotą bilietą, matyti būsimas 
bei jau įvykusias keliones:
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Paspaudę ant vieno iš turimų bilietų galėsite pamatyti detalesnę kelionės informaciją:

• Rodyti bilietą tiesiai iš paskyros:

5



• Redaguoti savo užsakymą (pakeisti sėdėjimo vietą, keisti bilietą ar jį grąžinti):



• Persiųsti bilietą į kitą el. paštą:



• Parsisiųsti bilietą į savo įrenginį PDF arba PKPass formatu. PKPass formatą galėsite prisidėti į 
savo išmaniojo įrenginio e. piniginę:



• Paspaudę „Daugiau“, galėsite atsispausdinti bilietą bei suformuoti sąskaitą faktūrą:



6 Ties skiltimi „Kuponai“ galėsite matyti savo galiojančius bei jau panaudotus ir pasibaigusius kuponus:



Skiltyje „Išsaugoti tvarkaraščiai“ galėsite susirasti maršrutus, kuriais keliaujate dažniausiai,  
ir išsisaugoti jų tvarkaraščius, atsispausdinti ar parsisiųsti PDF formatu:
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Sveikiname!

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


