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Norwegian beställer tre 787-9
Dreamliner

Norwegian har ingått avtal om leverans av tre nya långdistansflyg av typen
Boeing 787-9 Dreamliner. Två av flygplanen levereras under 2016 och ett
under 2017. Detta är den helt nya, ännu mer miljöanpassade och större
Dreamlinermodellen som sätts i kommersiell trafik i år.

Norwegian fortsätter att bygga den internationella verksamheten och har
ingått avtal om att leasa två respektive ett långdistansflyg av typen 787-9
Dreamliner. Norwegian ska sätta två av flygplanen i trafik under 2016 och ett
under 2017. Idag har Norwegian fem långdistansflyg av typen Dreamliner
787-8 i flottan och ytterligare tre i beställning. Dessutom har Norwegian
sedan tidigare en beställning på sex stycken 787-9. Med de nya avtalen
kommer Norwegian år 2018 upp i en långdistansflotta på 17 långdistansflyg.

Fakta om Boeing 787-9 Dreamliner

• Rymmer upp till 20 procent fler passagerare än 787-8
• Sex meter (20 fot) längre än 787-8
• Betydligt större fraktkapacitet än 787-8
• Åtta procent lägre bränsleförbrukning per säte än dagens

version, vilket också ger motsvarande minskning i miljöutsläpp
• Kan flyga längre än 787-8 (beroende på kabinkonfiguration)

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18
Norwegians presstelefon +47 815 11 816



Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 416 linjer till 126
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 3 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 93 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 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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