
Smart Ticketing

Vienkartinio bilieto 
pirkimas su verslo 
kliento kortele



Prisijunkite adresu www.ltglink.lt, spauskite „Mano paskyra“:
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2 Atsidariusiame lange suveskite verslo kliento kortelės numerį bei slaptažodį ir spauskite „Patvirtinti“:



SVARBU:  jei jungiatės pirmą kartą, būtina pasikeisti slaptažodį.



3 Pasirinkite skiltį „Bilietai“, spauskite nuorodą „Pirkti bilietus“ bei pasirinkite bilieto tipą „Vienkartinis“:



4 Atsidariusiame lange pasirinkite kelionės maršrutą, išvykimo datą (grįžimo datą, jei keliaujate 
į abi puses), bilieto tipą ir jei norite keliauti su dviračiu, augintiniu ar kitą paslaugą, pažymėkite 
atitinkamą pasirinkimą varnele bei spauskite „Ieškoti“.



Rezultatų lange pasirinkite labiausiai tinkamą kelionės laiką bei klasę ir apačioje
 spauskite „Tęskite užsakymą“.
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Užpildykite keleivio duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir 
spauskite „Patvirtinkite ir tęskite“.
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7 Atsidariusiame lange „Pridėti papildomas paslaugas“ pasirinkite pageidaujamą paslaugą ir 
pridėkite bilietą, spauskite „Tęsti“.

Pastaba:  jei papildomų paslaugų nereikia, spauskite „Tęsti“.



Pvz.:   pasirinkite „Dviračio pervežimas“ ir spauskite „Patvirtinti“ ir „Tęsti“.



8 Paskutiniame žingsnyje „Apmokėkite savo užsakymą“ patikrinkite, ar teisingi įmonės 
„Mokėtojo duomenys“, kuriuos sistema pati užpildo iš paskyros. Taip pat susipažinkite 
su „Paslaugų teikimo sąlygomis“ ir „Privatumo pranešimu“ bei patvirtinkite uždėdami 
varnelę. Tuomet spauskite „Patvirtinti užsakymą“.

SVARBU:   mokėjimo būdas turi būti pasirinktas „Atidėjimas (tik verslo klientams)“.



Patvirtinę užsakymą ekrane pamatysite iššokusį langą su pranešimu, kad bilieto pirkimo 
operacija sėkmingai baigta. 

SVARBU:  Atkreipiame dėmesį į tai, kad sąskaitos faktūros sugeneruoti negalėsite. Ji bus 
sugeneruota ir atsiųsta už visus per mėnesį nupirktus bilietus įmonės vardu pagal sudarytą sutartį.

9

PASTABA:  Paspaudę „Peržiūrėti bilietą“, atsidursite paskyroje ir pamatysite detalesnę kelionės 
informaciją, taip pat galėsite redaguoti savo užsakymą (pakeisti sėdėjimo vietą, keisti bilietą ar 
jį grąžinti), persiųsti bilietą į kitą el. paštą, parsisiųsti bilietą į savo įrenginį arba tiesiog atsispausdinti.



SVARBU:  savo bilietą galite parodyti iš paskyros, tokiu principu jo nereikia spausdinti ar siųstis!

SVARBU: Sistema nurodytu el. paštu išsiųs bilietą PDF formatu ir mobiliosios piniginės bilietą 
„pkpass“ formatu, kurį galėsite įsidėti į išmanaus įrenginio e. piniginę.

E. piniginių galite ieškoti:    Android:                       iOS:



Bilieto valdymas
paskyroje
Bilieto atvaizdavimas paskyroje



Bilieto rodymas tiesiai iš paskyros



Bilieto redagavimas paskyroje: pakeisti sėdėjimo vietą, 
keisti bilietą ar jį grąžinti:



Persiųsti bilietą į kitą el. paštą:



Parsiųsti bilietą PDF formatu arba į įrenginį pkpass formatu 



Paspaudę „Daugiau“ galėsite atsispausdinti bilietą

PASTABA:  bilietų įsigyti traukiniuose ir stočių kasose su verslo kliento kortele negalima.

SVARBU:   atkreipkite dėmesį, kad sąskaitos faktūros sugeneruoti negalėsite. Ji bus sugeneruota 
ir atsiųsta už visus per mėnesį nupirktus bilietus įmonės vardu pagal sudarytą sutartį.



Sveikiname!

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


