
 Urheilukortti – lataa maksuton  
mobiilisovellus ja osta Urheilukortti!

Urheilukortti tarjoaa Sinulle vapaan pääsyn viiteen Urheilukortti-tapahtumaan  
kaikkialla Suomessa. Mukana on kasvava joukko lajeja, seuroja ja muita urheilu-
kumppaneita, jotka toivottavat Urheilukortin haltijat tervetulleiksi tapahtumiinsa. 

Lataa maksuton mobiilisovellus, tutustu ja osta Urheilukortti hintaan 69 euroa. 
Urheilukortilla saat vapaan pääsyn viiteen valitsemaasi Urheilukortti-tapahtumaan. 
Tapahtumat voit valita kätevästi suoraan mobiilisovelluksen urheilukalenterista.   
Voit ostaa Urheilukortin myös työsuhde-edulla tai lahjaksi.

Nauti uusista lajeista ja urheiluelämyksistä paikan päällä. Hyödynnä urheiluseurojen, 
Fressin ja muiden yhteistyökumppaneiden kasvavaa liikuntapalvelutarjontaa ja etuja 
omaan liikuntaharrastukseesi. Kortti osallistuu sen lunastamisen jälkeen Urheilu- 
kortin kuukausittaisiin digiarpajaisiin puolentoistavuoden ajan.

Voit myös viedä ystäväsi tai perheesi tapahtumiin paitsi työsuhde-edulla ostettaessa, 
jolloin kyse on henkilökohtaisesta edusta. Tapahtumaan tullessasi aktivoit varaamasi 
liput ja näytät ne sovelluksesta lipuntarkastuksessa.

Hankkimalla Urheilukortin tuet samalla suomalaista liikuntaa ja urheilua. 
Urheilukortin päämääränä on toimia pitkäaikaisena varainhankinta- ja  
yhteistyökonseptina suomalaiselle huippu- ja nuorisourheilulle sekä 
urheiluseuroille.



Ovi sporttiin taskussasi – toimi näin!

Urheilukortin yhteistyökumppanit ja oikeudenhaltijat

Urheilukortissa mukana olevat  lajiliitot

Tapahtumat ja muut urheilukumppanit

Urheilukortissa mukana olevat  seurat
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1.  Lataa maksuton Urheilukortti -mobiilisovellus Google Playn tai Apple Storen  
sovelluskaupasta.

2.  Tutustu koko ajan kasvavaan tapahtuma- ja liikuntapalvelutarjontaan sekä  
Urheilukortin etuihin mobiilisovelluksessa.

3.  Rekisteröidy käyttäjäksi ja osta Urheilukortti mobiilisovelluksesta ja tuet valitsemaasi  
urheiluseuraa, lajia, Olympia- tai Paralympiakomitearahastoa. Urheilukortin voi maksaa  
yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla sekä työsuhde-edulla E-passin, Eazybreakin,  
Smartumin ja Edenredin verkkopalvelussa.  
Huom. työsuhde-edulla lunastettu Urheilukortti on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen  
käyttöön

4.  Varaa pääsylippusi tai liikuntapalvelun osallistumisoikeutesi suoraan mobiilisovelluksen  
urheilukalenterista. Liput voi lunastaa kunkin tapahtumajärjestäjän lipunmyynti- 
järjestelmän mukaisesti.

5.  Nauti uusista lajeista ja urheiluelämyksistä turvallisesti paikan päällä! 
 Voit viedä tapahtumiin myös ystäväsi ja perheesi! (ei työsuhde-edulla maksetulla kortilla)

6. Kun olet käyttänyt kaikki viisi tapahtumaa, niin lataa uusi Urheilukortti lippupaketteineen.

Lue lisää Urheilukortista ja sen eduista www.urheilukortti.fi -sivustolta.

Saat lisätietoa Urheilukortista ja sen mahdollisuuksista kuluttajan help desk -palvelusta,  
kuluttajapalvelu@urheilukortti.fi, puhelin 050 – 3749 977 (arkisin klo 9-12)
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