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Norwegians helejede datterselskab Arctic
Aviation Assets leaser 12 fly ud til
flyselskabet HK Express

Arctic Aviation Assets Ltd. (AAA), Norwegians helejede datterselskab, har
indgået en aftale om at lease 12 fly af typen Airbus A320neo til flyselskabet
HK Express. De 12 fly skal leveres mellem 2016 og 2018.

”Vi er rigtig tilfredse med at samarbejde med HK Express og bidrage til at
udvide deres rutenet med moderne og brændstofeffektive Airbus A320neo-
fly,” siger Tore Jenssen, driftsdirektør i Arctic Aviation Assets.



Gennem AAA har Norwegian en bestilling af 100 fly af typen Airbus A320neo.
Flyene har nye, mere brændstofeffektive motorer, som muliggør
omkostningsbesparelser og udslipreduktioner på op mod 20 procent
sammenlignet med tidligere modeller.

Arctic Aviation Assets Ltd. er et helejet datterselskab af Norwegian Air
Shuttle. Selskabet er baseret i Irland og forvalter i dag en portefølje på 100
fly udover Norwegians ordre på over 260 fly, som skal leveres i perioden
2015 til 2022. Selskabet har også købsoptioner på 160 fly.

Kontakt for pressen:
Tore Jenssen, driftsdirektør i Arctic Aviation Assets Ltd, tlf. +353 (0) 879 461
070

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 24 millioner passagerer i 2014. Selskabet er børsnoteret (2003) og har
omkring 5500 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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