
Ansökan om studierabatt

Den sökandes personuppgifter

Efternamn Förnamn

Person
beteckning

Telefon
nummer

Epostadress

Gatuadress

Postnummer Postanstalt

Jag godkänner användningsvillkoren för resekortet och Fölis resevillkor samt förbinder mig att följa dem.

Datum Underskrift

Läroanstalten fyller i

Läroanstaltens namn

Linje

Datum när terminen eller läsåret slutar

Resevillkoren hittar du på foli.fi och på Fölis serviceställen. Jag förbinder mig att bestyrka min identitet 
vid behov.

Obs! Blanketten är personlig. Läroanstalten bekräftar att den som ansöker om rabatt 
har rätt till studentrabatt i Föli. Fyll inte i en blankett, vars övre del inte har fyllts i.

Studiernas totala längd i år och månader

Jag intygar att den sökandes studier uppfyller följande villkor.
• Den studerande studerar vid en grundskola, ett gymnasium, en folkhögskola, yrkesinriktad läroinrättning, yrkes

högskola, ett universitet eller en högskola i Finland.

• Studierna utgörs av heltidsstudier. Studierna pågår i minst ett läsår och läsårets längd är minst nio månader.

• Studierna leder till en examen eller ett yrke (gäller inte för studerande i grundskolan eller på linjer för fritt bild
ningsarbete på folkhögskolor eller linjestudier vid en yrkeshögskola).

Datum Läroanstaltens stämpel

Underskrift och 
namnförtydligande

En ansökan bestyrkt med läroinrättningens underskrift och stämpel gäller en månad från datumet för undertecknandet.

Användningsvillkoren och grunderna för beviljande av studierabatt finns 
på blankettens andra sida.
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Användningsvillkor

• Kortet kan köpas från Fölis serviceställen.

• En avgift tas ut för det första kortet. Om kunden tappar bort kortet får han eller hon omedelbart ett 
nytt kort genom att betala för ett nytt första kort samt behandlingsavgiften.

• Kortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. 

• Missbruk av kortet leder till att kortet spärras och till minst ett två veckor användningsförbud. Ett 
borttaget kort kan lösas in från Salutorgets Monitori mot en behandlingsavgift efter att användnings
förbudet har upphört.

Fölis principer för beviljande av studierabatt:
Kollektivtrafiken i Åboregionen beviljar studierabatt till studerande som uppfyller följande villkor:

• Den studerandes hemkommun finns inom Föliområdet, eller han/hon har till befolkningsregistret 
angett någon av kommunerna i Föliområdet som tillfällig adress. 

• Den studerande studerar vid en grundskola, ett gymnasium, en folkhögskola, yrkesinriktad läroin
rättning, yrkeshögskola, ett universitet eller en högskola i Finland. 

• Den studerande har fyllt 20 år. Under 20 år gamla kan beviljas resekort för ungdomar.

• Studierna utgörs av heltidsstudier.

• Studierna leder vid normalt framskridande till ett yrke eller en examen (med undantag för studier i 
grundskolan och dem som studerar på folkhögskolornas linjer för fritt bildningsarbete).

• Studierna bedöms pågå totalt minst ett läsår. Läsåret ska omfatta minst nio månader.

Studierabatt beviljas inte till:

• Forskarstuderande vid universitet och högskolor, till exempel de som studerar till licentiat eller 
doktorsexamen. Däremot genomför de som studerar till licentiatexamen inom medicin en grund
läggande examen och omfattas därmed av studierabatten.

• Studerande inom läroavtalsutbildningen.

• Personer som studerar utomlands. 

Intyg som krävs för studierabatt:

• Ansökan (blanketten på baksidan försedd med läroanstaltens stämpel och underskrift) eller  
ett giltigt blått FSF eller SAMOKstudiekort, digitalt eller försett med läsårsstämpel/dekal, OSKU  
rfstudiekort eller SLLstudiekort eller studiekort i mobilapparna Slice, Pivo, Tuuso eller Frank.

Rätten att köpa till rabattpris gäller i regel från början av läroanstaltens hösttermin till slutet av 
september följande år. Den studerandespecifika köprättstiden sparas i bakgrundssystemet.  
Efter att köprättstiden har löpt ut debiteras priset för en vuxen för korten.  
Ett undantag är Dubbelkort, som slutar fungera när köprättstiden har löpt ut. Kortet och dess ladd
ningar kan användas på nytt efter att det har uppdaterats på Fölis serviceställe för ett nytt läsår eller 
efter studiernas slut till ett vuxenkort.
Ansökningsblanketten förstörs på ett säkert sätt senast efter att köprättstiden har löpt ut.
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