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Gratis fast track till alla företagskunder

Nu kan alla företagskunder som har avtal med Norwegian komma fortare
genom säkerhetskontrollen på flygplatsen genom att använda snabbkön fast
track helt gratis. Erbjudandet gäller alla biljettkategorier under en testperiod
fram till och med 30 april 2015.

Den snabbaste vägen genom säkerhetskontrollen på flygplatsen går via fast
track/priority lane och nu kan alla Norwegians företagskunder gå direkt dit
och slipper därmed stå i kö. Snabbingången kan i vanliga fall endast utnyttjas
av resenärer med fullflex-biljett men nu kan alla företagskunder använda den
och det gäller alla biljettkategorier, även lågprisbiljetter. Erbjudandet gäller
till och med 30 april 2015.



–Vi vill gärna att alla våra företagskunder ska få testa fast track för att
snabbare komma igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen och därför
erbjuder vi nu alla våra företagskunder som har avtal med oss att prova det
här för en snabb, billig och effektiv resa, säger Lars Sande,
försäljningsdirektör på Norwegian.

Fast track är tillgängligt på följande flygplatser

• Stockholm Arlanda (Priority Lane)
• Köpenhamn Kastrup (CPH Express)
• Oslo Gardemoern
• Bergen Flesland
• Stavanger Sola
• Trondheim Vaernes

Fast track för företagskunder

• Gäller företag med avtal och som har en avtalskod hos
Norwegian. Biljetterna ska vara bokade med avtalskod, antingen
via resebyrå eller via vår hemsida/företagssida

• Boardingkort och elektronisk biljett med streckkod kan användas
för ingång genom fast track

• På Stockholm Arlanda och Köpenhamn Kastrup gäller snabbkön
endast på utrikes resor

• I Norge gäller fast track både på inrikes och utrikes resor på
angivna flygplatser

• Testperioden gäller fram till och med 30 april 2015
• Ingångarna är märkta med Fast Track, Priority Lane eller CPH

Express

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 421 linjer till 129
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,



mer miljövännliga flygplan och har en flotta på 101 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. Både under 2013 och 2014 utnämndes
Norwegian till Europas bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline
Awards. Sky Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och
erkända undersökningen i flygbranschen. För mer information, besök
www.norwegian.com 

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.
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