Näin otat
PL-sovelluksen
käyttöösi

Sovelluksen käyttöohje
1. Käytön aloittaminen

1. Lataa PL-sovellus Play-kaupasta tai AppStoresta. Löydät sovelluksen
hakusanalla ‘Pohjolan Liikenne’ tai klikkaamalla latauslinkkiä osoitteessa
www.pl.fi/fi/sovellus.
2. Avaa sovellus ja klikkaa kohtaa “Kirjaudu tai luo tili” ja seuraavalta sivulta
“Luo PayIQ-tunnus”.
3. Hyväksy käyttöehdot klikkaamalla valintaruutua ja paina “Jatka”.
4. Syötä käyttämäsi sähköpostiosoite sille varattuun kenttään ja sen jälkeen
kirjoita haluamasi salasana. Klikkaa “Jatka”.

2.

4.

5. Syötä puhelinnumerosi aktivointikoodia
varten ja jatka seuraavalle sivulle.
6. Varmista, että syöttämäsi tiedot ovat oikein ja klikkaa “Lähetä varmistusviestit”.
7. Syötä seuraavaksi tekstiviestinä saamasi vahvistuskoodi ja paina ”OK”. Huom!
Vahvistuskoodi tulee syöttää 10 minuutin kuluessa, jottei tili poistu.
8. Sovellus pyytää sinua luomaan itsellesi
PIN-koodin sovelluksen käyttöä varten.
Valitse PIN-koodisi ja klikkaa ”OK”.

6.

7.

9. Etsi seuraavaksi sähköpostisistasi vahvistusviesti (tarkista myös roskapostikansio) ja klikkaa siinä olevaa linkkiä
vahvistaaksesi
sähköpostiosoitteesi.
Vahvistus tarvitaan, jotta voit käyttää
sovellusta ja ostaa lippuja. Huom!
Vahvistus tulee tehdä 4 vuorokauden
kuluessa, jotta saat tilin onnistuneesti
käyttöösi.
10. Kun
olet vahvistanut sähköpostiosoitteesi, voit alkaa käyttää sovellusta.
Vahvistuksen näkyminen sovelluksessa
voi vaatia sovelluksen uudelleenkäynnistämisen.

Näin ostat
lippuja
sovelluksella
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2. Lippujen ostaminen

1. Mene sovelluksen etusivulle ja valitse haluamasi
matkustusvyöhyke: A. Lohja, B. Vihti + Helsinki
tai ABC. Länsi-Uusimaa. Matkustusvyöhykkeet voit
tarkistaa valikon oikean alakulman ”Näytä matkustusvyöhykkeet” -painiketta klikkaamalla.
2. Valitse seuraavasta valikosta joko Aikuinen, Lapset
alle 12v., Opiskelija/Nuoriso 12-16v. tai Eläkeläinen
sen mukaan, mihin ryhmään kuulut.
3. Valitse seuraavaksi haluamasi lippu. Voit ostaa kertalipun (1 matka), 2, 10 tai 30 matkan sarjalipun
sekä 14, 30 tai 90 päivän kausilipun matkustustarpeesi mukaan. Yhden matkan hinta tulee sitä
halvemmaksi, mitä useamman lipun ostat kerralla
ja vastaavasti mitä pidemmän kauden valitset kausilippuusi, sitä edullisemmaksi päivittäinen matkustaminen tulee.
4. Voit maksaa lippusi pankki- tai luottokortilla, Pivolla, MobilePaylla tai Mobiilimaksulla. Klikkaa valikkoa ja valitse haluamasi maksutapa listasta.
5. Maksaaksesi pankki- tai luottokortilla sinun tulee
lisätä korttisi tiedot sovellukseen. Lisättyäsi tiedot
paina ”OK” ja klikkaa ”Hyväksy osto”. Huom! Kortin
tiedot voi poistaa sovelluksesta lipun ostamisen
jälkeen.
6. Vahvista osto PIN-koodillasi. Nyt sinulla on käytössäsi valitsemasi lippu, jonka QR-koodia näyttämällä voit matkustaa Pohjolan Liikenteen vuoroilla lipun voimassaoloajan ja valitun vyöhykkeen sisällä.
Jäljellä olevan ajan näet lipustasi reaaliaikaisesti.

Näin jaat
lippuja toiselle
jakolinkillä
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3. Lippujen jakaminen toiselle

1. Voit käyttää PL-sovelluksen Pappa Betalar! -toimintoa
ostaaksesi bussilippuja toiselle jakolinkin kautta.
2. Toiminnon käyttämiseksi sekä sinulla että lippujen
saajalla tulee olla puhelimessaan ladattuna PL-sovellus. Lisäksi molemmilla tulee olla sovellukseen
oma käyttäjätili ja käyttäjätilien tulee olla vahvistettu
(ks. ohje käyttäjätilin luomiseen kohdasta 1).
3. Mene sovelluksen etusivulle ja valitse haluamasi
matkustusvyöhyke: A. Lohja, B. Vihti + Helsinki
tai ABC. Länsi-Uusimaa. Matkustusvyöhykkeet voit
tarkistaa valikon oikean alakulman ”Näytä matkustusvyöhykkeet” -painiketta klikkaamalla.
4. Valitse seuraavasta valikosta joko Aikuinen, Lapset
alle 12v., Opiskelija/Nuoriso 12-16v. tai Eläkeläinen
sen mukaan, mihin ryhmään lippujen saaja kuuluu.
5. Valitse seuraavaksi haluamasi lippu.
6. Valitse ”Käytä”-valikosta ”Toisella tilillä (jakolinkki)”.
7. Valitse haluamasi maksutapa. Voit maksaa lipun
pankki- tai luottokortilla, Pivolla, MobilePaylla tai
Mobiilimaksulla. Ks. Käyttöohje, kohta 2.
8. Klikkaa ”Hyväksy osto” ja vahvista osto PIN-koodillasi.
9. Napsauta seuraavalta sivulta ”Lähetä jakolinkki”.
Voit lähettää lippukoodin mm. Whatsapp-viestillä,
tekstiviestillä, sähköpostilla tai kopioimalla linkin.
10. Jakolinkki on voimassa 7 vrk, mutta lähetettyäsi linkin lipun
saajan tulee käyttää koodi 12h kuluessa linkin lähettämisestä. Muutoin rahat palautuvat lipun ostaneen henkilön tilille ja lippu tulee ostaa ja jakaa uudelleen.

Näin jaat
lippuja toiselle
jakolinkillä

Sovelluksen käyttöohje
3. Lippujen jakaminen toiselle

11. Lipun vastaanottaja saa lipun käyttöönsä klikkaamalla
saamaansa linkkiä omalla puhelimellaan ja valitsemalla ”Avaa sovelluksessa: PL”.
12. Sovellus avautuu ja koodi näkyy sille varatussa
kentässä.
13. Käyttääkseen lippua vastaanottajan tulee klikata
koodin alta ”Käytä lippukoodi”-painiketta. Lippu on
voimassa heti painikkeen klikkaamisesta alkaen. Lippukoodin voi myös kopioida ja liittää sovelluksessa
valitsemalla sovelluksen etusivulta kohdan ”Käytä
lippukoodi”. Muistutus: lippukoodi pitää käyttää
tunnin sisällä siitä, kun jakolinkki on lähetetty.
14. Painiketta klikkaamalla lippu tulee näkyviin ja se
on käytettävissä. Bussiin noustessa lipussa olevaa
QR-koodia tulee näyttää lipunlukijalle. Jäljelläoleva
voimassaoloaika näkyy lipussa reaaliaikaisesti.

