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Norwegian først med bredbånd på
europæiske flyvninger

Norwegian har som det første flyselskab lanceret internet om bord på
europæiske flyvninger. Internettet blev officielt åbnet i 10.000 fods højde
tirsdag 8. februar.

”Norwegian er stolte af at være det første selskab, som tilbyder trådløst
internet om bord på flyvninger i Europa. Vores passagerer har længe ønsket
sig dette produkt, og det er glædeligt, at vi nu kan give vores rejsende
mulighed for at arbejde, læse netaviser, spille eller se net-tv, mens de flyver
med os. Det er et produkt, som ingen andre i Europa tilbyder, og som giver os
en stor konkurrencemæssig fordel,” siger direktør for IT og



forretningsudvikling, Hans-Petter Aanby i Norwegian.

Alle nye fly får WiFi
Selve installationen foregår i Stavanger, og flyene får monteret en antenne
på skroget, som kommunikerer med en satellit. Inde i flyene vil der være to
separate net, et som er åbent for passagerer og et lukket, som kun bruges af
piloterne og besætningen for at gøre arbejdet i luften enklere og mere
effektivt.

I løbet af sommeren 2011 vil 11 fly have internet om bord, og inden
udgangen af året vil 21 fly være udstyret med denne teknologi. Inden
udgangen af 2012 vil 40 fly have bredbånd om bord.

Det er de allernyeste Boeing 737-800-maskiner, som bliver udstyret med
denne teknologi. Norwegians 737-300-fly udfases løbende, og inden 2012 vil
flåden udelukkende bestå af 737-800-maskiner. Norwegian vil til den tid
have en af Europas nyeste, mest omkostningseffektive og miljøvenlige
flyflåder med en gennemsnitsalder på tre år.

Norwegian har valgt det amerikanske selskab ROW 44 som leverandør af sit
WiFi-system. Selskabet leverer i dag den samme teknologi til amerikanske
Southwest Airlines.

Læs mere om Row 44 her.

Se vedlagte PDF-dokumenter for mere information.
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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.

http://row44.com/


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.

Kontaktpersoner

Pressevagt
Pressekontakt
Kun for medier
press@norwegian.com
+ 47 815 11 816

http://www.norwegian.com/
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
mailto:press@norwegian.com
tel:+ 47 815 11 816

