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Norwegian udvider langdistanceflåden
med yderligere to Dreamlinere

Norwegian har indgået en aftale om at lease yderligere to nye 787-9
Dreamlinere, hvilket betyder endnu flere langdistanceruter i fremtiden. Disse
fly skal efter planen leveres i 2018. Selskabet vil med denne sidste aftale
have 40 Dreamlinere i langdistanceflåden i 2020.

Norwegian fortsætter med at opbygge langdistanceflåden for fortsat
international vækst og har indgået en aftale med selskabet AerCap om at
lease to langdistancefly af typen Boeing 787-9 Dreamliner.

”For at kunne tilbyde nye ruter og gøre langdistanceoperationen endnu mere



konkurrencedygtig er vi afhængige af flere nye, omkostningseffektive fly.
Langdistanceoperationen er afgørende for at sikre global vækst og nye
arbejdspladser. Dreamlineren er et fantastisk fly med høj passagerkomfort,
lang rækkevidde, lavt brændstofforbrug og mindre udslip,” siger
administrerende direktør Bjørn Kjos.

I løbet af snart tre år med interkontinentale flyvninger har belægningen i
gennemsnit ligget godt over 90 procent, hvilket beviser, at der er stor
interesse for billige billetter mellem Europa og USA og Europa og Asien.

Norwegian har i dag otte fly af typen 787-8 Dreamliner og et fly af typen
787-9 Dreamliner i flåden. Norwegian blev i november 2015 kåret til det
mest miljøvenlige flyselskab over Atlanterhavet af anerkendte International
Council on Clean Transportation.

For mediehenvendelser:
Tore Jensen, Chief Operating Officer Arctic Aviation Assets: +35 87 3946 1070
Norwegians pressetelefon: +47 815 11 816

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 439 ruter til 130
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj næsten 26 millioner passagerer i 2015. Selskabet er børsnoteret (2003)
og har omkring 6000 ansatte. Norwegian har 102 fly i flåden med en
gennemsnitsalder på 3,6 år. Norwegian indfaser løbende nye, mere
miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013,
2014 og 2015 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af
anerkendte SkyTrax Airline Awards. I 2015 blev Norwegian også kåret
til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter. 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.

http://www.norwegian.com
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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