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Norwegian fløj 100.000 flere passagerer i
februar

Passagervæksten fortsatte for Norwegian i februar. Godt 935.000 passagerer
fløj med Norwegian denne måned, en vækst på 12 pct. sammenlignet med
februar 2010.

I februar fløj 935.488 passagerer med Norwegian, mod 834.884 sidste år. Det
er 100.604 (12 pct.) flere passagerer sammenlignet med februar sidste år.
Kabinefaktoren var på 76 pct., hvilket er det samme som foregående år,
endda med en vækst i kapaciteten på hele 26 pct.

Seks nye fly ind i flåden

”Vi er rigtig godt tilfredse med, at belægningsgraden er stabil selv med en
kraftig kapacitetsvækst. I løbet af februar og marts fornyer vi flåden med hele
seks nye og mere miljøvenlige Boeing 737-800-fly. De nye fly betyder også
reducerede driftsomkostninger for selskabet. Samtidig vil trådløst bredbånd
om bord og nyt Dreamliner-interiør bidrage til at forbedre den samlede
kundeoplevelse væsentligt,” siger administrerende direktør Bjørn Kjos. 

Selskabet opererede 99,4 pct. af de planlagte flyvninger i denne måned,
hvoraf 82,8 pct. afgik planmæssigt.

Se detaljerede tal i vedlagte PDF.
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Norwegian 
Norwegian er Skandinaviens største og Europas tredjestørste lavprisselskab
med direkte ruter såvel indenrigs i Norge, Danmark og Sverige som til
destinationer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten (238 ruter og 95
destinationer pr. september 2010). Med lave priser og kundevenlige løsninger
har selskabet haft en stærk passagervækst de senere år. Norwegian fragtede
10,7 millioner passagerer og omsatte for 7,3 milliarder norske kroner i 2009.
Selskabet blev børsnoteret i 2003 og har i dag ca. 2.000 ansatte og 53 fly i
sin flyflåde (oktober 2010). Selskabet får leveret i alt 73 nye fly af typen
Boeing 737-800 i perioden 2008 – 2014. Norwegian vil have en af Europas
mest moderne og miljøvenlige flyflåder, når de nye fly er indfaset. For
yderligere information se www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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