Jos saat työnantajaltasi virike-etua eli liikunta- ja kulttuurietua, sinulla on ulottuvillasi laaja valikoima
kulttuuritapahtumia. Voit ostaa lippuja kulttuuritapahtumiin Edenred-kortilla (ent. Ticket Duo® ja
Ticket Virike®) sekä Virikeseteleillä.
Kulttuuritapahtumiin kuuluvat esimerkiksi käynnit seuraavissa paikoissa ja tapahtumissa:








elokuvateatterit
konsertit
museot
taidenäyttelyt
urheilutapahtumat
tiedekeskukset
osa taide- ja kielikursseista (ei materiaalihankinnat)

Huomaathan, että kulttuuritapahtumiin eivät kuulu esimerkiksi messujen sisäänpääsymaksut,
kokkikurssit tai viinimaistiaiset eivätkä huvipuistokäynnit. Voit lukea tarkemmat ohjeet veroedun piiriin
kuuluvista kulttuuritapahtumista verottajan sivuilta.

Tapahtumalippujen ostaminen kulttuuriedulla
Edenred-kortti sekä Virikeseteli® käyvät suurimmassa osassa Suomen yleisimmistä lipunmyyntikanavista
(Ticketmaster Suomi, Lippupiste ja Tiketti). Huomaathan, että korteilla ei voi maksaa verkossa. Voit
kuitenkin ostaa lippuja normaalisti Edenredin maksuvälineet hyväksyvistä lipunmyyntipisteistä. Tarkista,
löytyykö lipunmyyntipisteesi ja maksuvälineesi käyttökohdehaustamme, koska korttien ja setelien
hyväksyntä on aina myyntipistekohtaista.
Voit myös varata lipun puhelimitse tai netin kautta ja maksaa sen lipunmyyjän omassa
lipunmyyntipisteessä tai R-kioskilla. Katso tarkemmat ohjeet alta. Muista, että saamasi kulttuurietu on
työnantajasi tarjoama henkilökohtainen etu, joten lippujen maksaminen edulla esimerkiksi ystäville tai
perheenjäsenille ei ole mahdollista.
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R-kioski – www.r-kioski.fi
Voit varata liput Tiketistä tai Lippupisteestä ja maksaa ne Edenred-kortilla kaikissa R-kioskeissa.
Huomaa, että Virikeseteli® ei käy maksuvälineeksi R-kioskeilla. Myöskään Ticketmasterin lippuja ei voi
ostaa R-kioskilta. Osan lipunmyyntikanavien lipuista voit ostaa myös suoraan R-kioskista ilman
varausta.
Katso
yksityiskohtaisemmat
ohjeet
R-kioskin
sivuilta:
http://www.rkioski.fi/palvelut/tapahtumaliput/

Lippupiste – www.lippu.fi
Voit maksaa lippuja kulttuuriedullasi niissä Lippupisteen myyntipisteissä, jotka hyväksyvät Edenredin
maksuvälineet. Tarkista, löytyykö valitsemasi myyntipiste ja maksuvälineesi käyttökohdehausta.
Voit myös varata lipun puhelimitse 0600 900 900 (1,98 €/min + mpm/pvm, jonotuksesta liittymän
mukainen normaali puhelumaksu) ma-su klo 7-22 välillä. Maksa lippu joko Lippupisteen
myyntipisteessä, joka hyväksyy Edenredin maksuvälineet, tai R-kioskissa Edenred –kortilla (ent. Ticket
Duo® tai Ticket Virike®) varausnumeroa vastaan.

Ticketmaster Suomi - http://www.ticketmaster.fi/
Voit maksaa lippuja kulttuuriedullasi niissä Ticketmaster Suomen myyntipisteissä, jotka hyväksyvät
Edenredin maksuvälineet. Tarkista, hyväksyykö valitsemasi myyntipiste Edenredin maksuvälineitä
käyttökohdehausta.
Voit myös varata lipun Ticketmasterin nettisivuilta tai puhelimitse 0600 10 800 (1,98 €/min + pvm) tai
0600 10 020 (6,79 €/puhelu+pvm) ma-la klo 8-21, su ja pyhinä klo 8-18. Maksa lippu Ticketmasterin
myyntipisteessä, joka hyväksyy maksuvälineenä Edenred-kortin (ent. Ticket Duo® tai Ticket Virike®).
Huomaa, että osaan tapahtumista ei välttämättä ole varausmahdollisuutta.

Tiketti – www.tiketti.fi
Voit ostaa lippuja niistä Tiketin myyntipisteistä, jotka hyväksyvät Edenredin maksuvälineet. Tarkista,
löytyykö valitsemasi myyntipiste ja maksuvälineesi käyttökohdehausta.
Voit myös varata lipun Tiketin nettisivuilta tai puhelimitse 0600 1 1616 (1,78 €/min + pvm) ma-su klo 921. Maksa lippu joko Tiketin myyntipisteessä, joka hyväksyy Edenredin maksuvälineet, tai R-kioskissa
Edenred –kortilla (ent. Ticket Duo® tai Ticket Virike®) varausnumeroa vastaan. Voit lukea lisätietoja
kulttuuriedulla maksamisesta Tiketin myyntipisteissä Tiketin sivuilta.
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