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Norwegian erbjuder Fast Track på Malmö
Airport

Från och med idag kan Norwegianresenärer komma snabbare genom
säkerhetskontrollen på flygplatsen i Malmö – Fast Track införs på Malmö
Airport.

Den snabbaste vägen genom säkerhetskontrollen på flygplatsen går via Fast
Track och från och med idag finns den populära snabbkön även på Malmö
Airport. Fast Track ingår för alla Norwegians resenärer som reser med
Flexbiljett samt alla företagskunder som har avtal med Norwegian. De som
inte har Fast Track inkluderat i biljetten kan enkelt köpa till det.



–Vi är mycket glada över att resenärer på Malmö Airport nu får möjlighet att
använda Fast Track för att snabbare komma genom säkerhetskontrollen.
Totalt erbjuder Norwegian nu Fast Track på 12 flygplatser i Norden och vi
hoppas kunna erbjuda den här tjänsten på ännu fler flygplatser, säger Petteri
Olsén, Head of Sales i Sverige.

Fast Track är tillgängligt på följande flygplatser;

• Stockholm Arlanda
• Göteborg Landvetter
• Malmö City Airport
• Köpenhamn Kastrup
• Aalborg
• Helsinki
• Oslo Gardemoen
• Bergen Flesland
• Stavanger Sola
• Trondheim Vaernes
• Bodø
• Ålesund

Om Fast Track

• Fast Track är inkluderat i alla Flex-, och Premiumbiljetter.
• Fast Track är även inkluderat för företag med avtal och som har

en avtalskod hos Norwegian. Biljetterna ska vara bokade från och
med 2:a maj 2017 med avtalskod, antingen via resebyrå eller via
vår hemsida/företagssida.

• Resenärer som inte har Fast Track inkluderat i biljetten kan köpa
till tjänsten ända fram till 30 minuter före avgång, antingen via
Mina resor eller Norwegians Reseassistent-app.

• Boardingkort och elektronisk biljett med streckkod kan användas
för ingång genom Fast Track. Använder man kreditkort drar man
kortet när man passerar genom säkerhetskontrollen.

• Ingångarna är märkta med Fast Track, Priority Lane, Premium
Lane eller CPH Express

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



Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 7000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på cirka 130 plan som fraktar cirka 30 miljoner passagerare
om året. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en
genomsnittsålder på 3,6 år.

Norwegian utsågs 2015 till det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt
och mest miljövänligt över Atlanten av The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

Både 2015 och 2016 utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För fjärde året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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