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Norwegian har modtaget sin første Airbus
320neo

Norwegians helejede datterselskab Arctic Aviation Assets (AAA) modtog i dag
sin første Airbus 320neo. Dette er det første af 70 320neo-fly, som
Norwegian har i bestilling. Det er også det første af i alt 12 fly, som skal
leases ud til flyselskabet HK Express i Hong Kong.

”I dag er en vigtig milepæl for Norwegian. Dette er det første af mange
Airbus-fly, som selskabet har i bestilling, og i løbet af de næste år vil vi
modtage mange flere. Vi ser frem til at samarbejde med Hong Kong Express
og levere moderne og brændstofeffektive A320neo-fly til deres operation”,
siger Tore Jenssen, direktør for AAA.



Norwegian vil selv flyve større Airbus-fly

Norwegian planlægger også selv at operere Airbus-fly. Tidligere i år indgik
selskabet en aftale om levering af 30 fly af typen A321 Long Range, som er
en større flytype end A320neo samt har længere rækkevidde. De 30 fly er en
del af den store ordre på 100 fly, som blev indgået i 2012. Efter planen vil
AAA få leveret otte fly af typen A321 Long Range i 2019, og de øvrige 22
bliver leveret i løbet af de påfølgende år.

A321 Long Range er verdens længstrækkende ”single aisle”-flyype. Det har
plads til omkring 220 passagerer. Samtidig er flyet meget brændstofeffektivt
med høj komfort for passagererne. Det passer godt ind i Norwegians
ekspansionsplaner, da flyet vil have en rækkevidde, som eksempelvis åbner
op for ruter mellem østkysten af USA og en række lufthavne i Skandinavien
og andre steder i Europa. Flyet vil også kunne operere mellem Skandinavien
og dele af Asien samt flyve mellem Europa og nye markeder i Sydamerika.

Kontaktperson:

Direktør Arctic Aviation Assets Ltd, Tore Jenssen, tel + 353 87 946 1070

Norwegian
Norwegian er det 6. største lavprisselskab i verden med omkring 5.500
ansatte. I dag opererer Norwegian godt 450 ruter til mere end 140
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Caribien og USA.
Norwegian har en flyflåde på over 100 fly, som fragter over 26 millioner
passagerer om året. Selskabet har en af verdens yngste flåder med en
gennemsnitsalder på 3,6 år. I 2015 blev Norwegian kåret til det mest
miljøvenlige transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean
Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 kårede flypassagererne
Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter i den
anerkendte SkyTrax Awards. For fjerde år i træk er Norwegian også kåret som
Europas bedste lavprisselskab af SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.facebook.com/flynorwegian
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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