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13 procent fler passagerare flög med
Norwegian i mars

Passagerartillväxten fortsatte för Norwegian i mars. Över 1,1 miljoner
passagerare flög med bolaget, vilket är 134 000 fler passagerare jämfört med
samma månad föregående år.

I mars flög 1 155 169 passagerare med Norwegian, vilket är en ökning på 13
procent jämfört med mars föregående år.  Kabinfaktorn var på 75 procent.

Fyra nya flygplan i mars
Under mars månad har Norwegian förnyat flygplansflottan med fyra helt nya
Boeing 737-800. De nya flygplanen innebär att utsläpp och
bränslekostnaderna reduceras betydande. Samtidigt bidrar trådlöst internet
ombord tillsammans med Dreamlinerinteriören med att förbättra den totala
kundupplevelsen. Den 31 mars öppnade dessutom bolaget nya inrikeslinjer i
Finland, där mottagandet hos de finska kunderna har varit mycket positivt.

Bolaget utförde 99,4 procent av sina planlagda flygningar under mars månad,
varav 84,7 procent avgick på utsatt tid.

För finansiella tabeller, vänligen se bifogad pdf
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Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje



största lågprisbolaget i Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar
har Norwegian haft en stark passagerartillväxt de senaste åren och
erbjuder 238 linjer till 98 destinationer i Europa, Nordafrika och
Mellanöstern. Norwegian transporterade nära 13 miljoner passagerare under
2010, har 2 500 anställda och en flygplansflotta bestående av 57 flygplan
(april 2011). 73 ny Boeing 737-800W levereras mellan 2008 och 2014 och
innebär att Norwegian kommer att ha den mest moderna, effektiva och mest
miljövänliga flygflottan i kommersiell drift när alla flygplan är på plats. För
mer information besök www.norwegian.com
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