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Norwegian med gratis fast track til
forretningsrejsende

Nu kan alle forretningsrejsende, der har en aftale med Norwegian, komme
hurtigere igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen ved at benytte ”fast
track” helt gratis. Tilbuddet gælder alle billetklasser, inkluderet
lavprisbilletter, og gælder frem til 30. april 2015.

Den hurtigste vej igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen går gennem
”fast track”, og nu kan alle Norwegians forretningskunder, der har en aftale
med Norwegian, undgå kø ved at benytte sig af denne helt gratis. Tilbuddet
gælder alle billettyper, inklusive lavprisbilletter, og er gyldig frem til 30. april
2015. Normalt er fast track kun inkluderet i Norwegians Fullflex-billetter.



”Vi ved, at forretningskunder ønsker at rejse hurtigt, effektivt og billigt. Vi er
derfor glade for at kunne tilbyde forretningskunder, som har en aftale med os,
mulighed for at teste fast track. På den måde kommer de hurtigere igennem
sikkerhedskontrollen i lufthavnen,” siger Lars Sande, salgsdirektør i
Norwegian.

Fast track er tilgængelig i følgende lufthavne:

• Københavns Lufthavn (CPH Express)
• Stockholm Arlanda (Priority Lane)
• Oslo Gardermoen
• Bergen
• Stavanger
• Trondhjem

Fast track for forretningskunder

• Gælder virksomheder, som har en aftale med Norwegian.
Billetterne skal bestilles med en aftalekode via Norwegians
hjemmeside eller rejsebureau.

• Bordingkort eller elektronisk billet skal benyttes for at gå
igennem fast track

• I Danmark og Sverige er fast track kun tilgængelig på
udenrigsrejser

• I Norge er fast track tilgængelig på både inden- og
udenrigsafgange i udvalgte lufthavne

• Tilbuddet gælder frem til 30. april 2015
• Indgangen er mærket med CPH Express, Priority Lane eller Fast

Track

For mere information
Kommunikationsrådgiver Daniel Kirchhoff, tlf. 26 57 07 67

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 421 ruter til 129
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj over 20 millioner passagerer i 2013. Selskabet er børsnoteret (2003) og



har omkring 4500 ansatte. Norwegian har 101 fly i flåden md en
gennemsnitsalder på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende
nye, mere miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa.
Både i 2013 og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab
af anerkendte SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der
bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som
den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information
besøg 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

