
Smart Ticketing

Bilieto pirkimas
Vienkartinio bilieto 
keitimas su papildomomis 
paslaugomis



Prisijunkite adresu www.ltglink.lt 

Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite „Bilietai ir tvarkaraščiai“ ir ties skiltimi 
„Bilietų grąžinimas ir keitimas“ pasirinkite „Bilieto keitimas“:
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Atsidariusiame bilietų keitimo ir grąžinimo savitarnos lange įveskite pasirinktinai vieną iš dviejų – 
el. pašto adresą, kuris buvo įvestas perkant bilietus, arba krepšelio numerį ir būtinai bilieto numerį. 
Tiek krepšelio, tiek bilieto numeris matosi biliete:
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Užpildę privalomus laukus, spauskite „Patvirtinti užsakymą“:4



Sėkmingai įvedus bilieto numerį ir krepšelio numerį ar el. pašto adresą, sistema parodys jūsų 
turimą bilietą. Paspaudę „Redaguoti užsakymą“ galėsite pakeisti bilietą:
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Būsite nukreipti į rezultatų langą, kuriame galėsite pakeisti savo turimą kelionę. Nemokamai 
galėsite pakeisti į to paties traukinio tipo bei klasės kelionę. Jei norėsite keisti iš 2 klasės į 1, 
turėsite primokėti:
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7 Taip pat galėsite koreguoti jau pridėtas papildomas paslaugas, pasirinkti daugiau 
paslaugų arba jas pašalinti: 



8 Paskutiniame žingsnyje matysite savo pasikeistos kelionės detalią informaciją – 
pritaikytas nuolaidas, maršrutą, traukinio numerį, išvykimo bei atvykimo laikus, 
kelionės datą, sėdėjimo vietą, vagoną bei klasę.

Turėsite apmokėti tik už papildomai pridėtas paslaugas, šiuo atveju už papildomą dviratį:9



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:
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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.



Buvęs bilietas: Pakeistas bilietas su pridėtu papildomu dviračiu:



Sveikiname!

Dabar jau žinote, kaip 
keisti bilietą su papildomomis 
paslaugomis naujoje 
bilietų pardavimo sistemoje!


