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Kulkukeskus – Kundens Beställningsapplikation  
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1 Nedladdning av applikationen Kulkukeskus 

• Öppna appbutiken på din apparat (Google Play eller App Store) och sök på ”Kulkukeskus” i butikens 

sökfält.  

• Välj Kulkukeskus genom att klicka på logon. 

• Ladda ner applikationen genom att klicka på INSTALLERA (Android) eller SKAFFA (Apple).  

• Ge applikationen rättighet att använda apparatens samtals- och platsuppgifter, så att applikationen 

fungerar. Samtals- och platsinformation används endast när du gör en bokning. 

Applikationens installation är klar! 

 

2 Logga in på applikationen 

• Öppna applikationen på din apparat genom att klicka på dess logo. 

• Välj inloggningsmetoden, alternativen är: 

o SMS, inloggning med textmeddelande eller 
o Konto, inloggning med användarnamn och lösenord. 

 

 

2.1 Inloggning med textmeddelande 

• Klicka på SMS-ikonen för att välja SMS som inloggningsmetod. 

• Ange ditt telefonnummer och klicka därefter på SKICKA SMS. 

 

• Du får ett textmeddelande med en fyrsiffrig inloggningskod. 

• Ange koden i fältet ”Ange SMS-koden”.  

• Klicka på LOGGA IN MED KODEN. 

Inloggningen med textmeddelande är klar!  
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2.2 Inloggning med användarnamn 

• Öppna applikationen på din enhet genom att klicka på dess logo. 

• Klicka på ikonen Konto. 

• För att använda tjänsten måste du först skapa ett eget konto, därefter kan du logga in med din e-

postadress och lösenord. 

• Klicka på Ny användare?.   

 

• Ange din e-postadress i fältet och klicka på REGISTERA DIG.  

 
• Du får ett e-postmeddelande. Öppna meddelandet och klicka på länken i det. 

• Skriva in ett lösenord som du väljer två gånger, i rutorna ”Nytt lösenord” och ”Bekräfta lösenord”. 

Lösenordet måste vara åtminstone 10 tecken långt. 

• Klicka på REGISTRERA DIG. 

 

• Du kommer då tillbaka till inloggningsvyn. 

• Logga in till tjänsten genom att ange din e-postadress och lösenordet och klicka på LOGGA IN. 

Inloggningen via Konto är klar! 
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3 Snabbguide för beställning 

Välj BESTÄLL på menyn nere i kanten.  

 

Reseinformation:  

• Färdtjänst. Om du har ett resekonto väljs det automatiskt. Om du har flera resekonton, klicka på 

fältet och välj rätt konto.  

• Upphämtningsplats – Vad är din startplats? Klicka på fältet. Applikationen föreslår din hemadress 

och ofta använda adresser. Om inte rätt adress hittas, skriv in adressen i rutan. 

• Tid för avfärd - Fältet visar ”Genast”, det betyder att du hämtas så snart som möjligt, men senast 

inom en timme.  

o Om du vill ändra upphämtningstid, klicka på fältet. Välj i kalender- och klockslagsvyerna 

önskat datum och klockslag för hämtning.  

• Destination – Vart ska du åka? Välj adressinformation på samma vis som för hämtningsplatsen. 

• Lägg till ett mellanstopp - vid behov kan du boka ett kort mellanstopp på rutten i förväg (t.ex. för att 

besöka en bankautomat).  

• Klicka på SKAPA. En sammanfattning av din beställning visas. I denna vy kan du lägga till en önskan 

om fordonstypen i din beställning och ge ytterligare information(t.ex. att kombinera resa med en 

annan passagerare, detaljer om passagerarens mottagare, barnpassagerarens ålder) i textfältet.  

• Klicka på BEKRÄFTA BOKNING. Din beställning flyttas till operatören och kommer att erbjudas åt en 

chaufför. 
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4 Beställ en resa  

Välj BESTÄLL på menyn nere i kanten.  

Du kan nu beställa en resa. 

 

4.1 Färdtjänst 

• Välj det resekonto som du använder vid beställningen. 

• Om du har ett resekonto väljs det automatiskt. 

4.2 Upphämtningsplats 

Ange din hämtningsplats i fältet ”Vad är din startplats?”. Välj beställningstid (se nedan) och därefter 
destination i fältet ”Vart är du på väg”.  

• Tryck på fältet för att se en lista på föreslagna adresser.  

• Listan innehåller din hemadress, senast använda adresser och andra vanliga adresser. Välj från listan 

eller ange adressen i textfältet.  

• Börja med att skriva rätt husnummer och sen gatuadress. Kartprogrammets föreslagna adresser 

listas under adressfältet. Välj rätt adress ur listan.  

4.3 Beställningstid 

Tid för avfärd: Genast 

• Du hämtas så snart som möjligt, men senast inom en timme.  

Om du vill ändra hämtningstid: 

• Klicka på ”Tid för avfärd”. Välj i kalender- och klockslagsvyerna önskat datum och klockslag för 

hämtning.  

• När du har valt datum och tid klicka på STÄLL för att beställningstiden ska träda i kraft. Klicka på 

AVBRYT för att återgå.    
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4.4 Beställningens bekräftelse 

• Klicka på SKAPA och bokningens sammanfattning visas.    

• Fordonspreferens – från rullgardinsmenyn kan du ge en önska om taxin (t.ex. sedan, kombibil, 

tillgänglig fordon). 

• Om du vill ange mer information angående din bokning, tryck på textfältet ”mera information”. 

Informationen som ges här vidarebefordas till chauffören. 

o Till exempel ”Hämtas från innergården” eller ”Portkod 4567”.  

o I fältet mera information anges också önskan om att kombinera resan tillsammans med en 

annan passagerare, t.ex. ”Samåkning med Mirja Mäkinen”. Operatören beslutar om 

samåkning.  

o Om passageraren är ett barn, ange åldern här. 

• Om du märker ett fel i bokningen, klicka på ÄNDRA DIN BOKNING. Du återgår då till föregående vy 

och kan redigera informationen. 

• När informationen är korrekt, klicka på BEKRÄFTA BOKNING.  

• I denna vy kan du också välja ÖPPNA RESOR, som tar dig till bokningsmenyn där du ser alla dina 

kommande eller tidigare resor.  
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5 Kommande och tidigare resor 

Välj BOKNINGAR i nedre kantens meny för att se dina kommande och tidigare resor. Du kan ändra 
eller avboka kommande resor och ge respons om tidigare resor.  

5.1 Ändra eller avboka en resa 

Fliken ÖPPNA i övre kanten visar dina kommande resor. Ifall det är mer än 60 minuter kvar till starten, 
kan du ändra eller avboka en resa. 

 

Ändra en bokning: 

• Klicka på bokningsraden. 

• Klicka på ÄNDRA DIN BOKNING. 

• Du kan ändra all information i bokningen. 

• Om du behöver hjälp med ändringar, se kapitel 4 Beställ en resa.  

 

Avbokning av en resa 

• Klicka på bokningsraden. 

• Klicka på AVBOKA RESA. 

• Bekräfta avbokningen genom att klicka igen på AVBOKA RESA.  

Om det inte är möjligt att avboka resan via applikationen visas en avisering på skärmen. Du kan alltid 
avboka en resa genom att ringa till Färdcentralen. Ifall det är mindre än 60 minuter kvar till 
hämtningstiden, förlorar du resan ur ditt resekonto. 

• Välj RING nere på vyn, klicka på RING FÖR ATT BESTÄLLA.  

• Färdcentralens telefonnummer visas på skärmen, klicka på den gröna telefonluren så kopplas ditt 

samtal.  

• Du kan också knäppa in Färdcentralens telefonnummer på vanligt vis: 09 231 216 60. 
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5.2 Ge respons 

Välj BOKNINGAR. Välj TIDIGARE uppe till höger. Det visas en lista över dina slutförda och avbokade 
resor.  

• Klicka på en resa, så visas en sammanfattning. 

• Klicka på GE RESPONS. Du kan ge chauffören och resan 1–4 stjärnor och skriva en fri kommentar om 

du vill. 

• Klicka på SPARA RESPONS. 

 

 

6 Beställ resa genom att ringa 

Du kan också göra en bokning (eller avbokning) genom att ringa.  

• Välj RING nere i kanten.  

• För att ringa till Färdcentralen klicka på RING FÖR ATT BESTÄLLA. 

• Du kommer då att få fram mobiltelefonens egen knappsats, som har Färdcentralens telefonnummer 

som förval. Ring genom att klicka på telefonlurs-ikonen på din telefon.   

• Du kan också ringa utan att använda applikationen. Ange numret på telefonens knappsats. 

Färdcentralens telefonnummer är 09 231 216 60. 
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7 Granskning av personlig information 

Välj PROFIL i nedre kanten. Din profil öppnas och du kan granska din egen information.  

I profilvyn visas högst upp ditt namn, din e-postadress och beviljad färdtjänst. Dessutom kan du välja 
följande knappar: 

• Egna uppgifter. Här hittar du dina personuppgifter, kontaktinformation och information relaterad till 

resebokningar, bl.a. betalningsmetod och resekontons info.  

• Sparade addresser. Din hemadress och senast använda adresser för destinationen. Dessa adresser 

visas i listan över föreslagna adresser när du bokar resor.  

• Applikationsinställningar. Du kan ändra applikationens från färgläge till svartvitt och vice versa.  

• Integritetspolicy. Integritetspolicyn innehåller viktig information om bl.a. tjänsteleverantörens 

ansvar och användarens rättigheter, d.v.s. dina rättigheter.  

• LOGGA UT från applikationen. 
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