
2012-03-16 08:05 CET

Norwegian ingår underhållsavtal för
bolagets Dreamliner

Norwegian har ingått ett omfattande 12 årsavtal med Boeing på allt
underhåll för bolagets alla Dreamliner. Norwegian har hittills beställt sex
långdistansflygplan av typen Boeing 787 Dreamliner.  

– Det är inget tvivel om att flygproducenten Boeing känner den nya
flygplanstypen, Dreamliner, allra bäst. För oss på Norwegian är det viktigt att
ha det bästa underhållsprogrammet när vi startar vår långdistanssatsning. Vi
har klara och gemensamma intressen med Boeing när det gäller att visa vad
den nya flygplanstypen kan leverera, inte minst i förhållande till
driftssäkerhet och kundupplevelse. Samtidigt är det viktigt för oss att ha en



god kontroll på kostnaderna, säger Norwegians Operativa Direktör Asgeir
Nyseth.

– Det omfattande underhållsavtalet ”Golden Care” bygger på vår långvariga
relation med en viktig kund så som Norwegian. Bolaget använder redan idag
Boeings system och utrustning för underhåll på dagens Boeing 737-800
flotta, säger Boeings Senior Vice President för Commercial Aviation, Lou
Mancini.

För mer detaljer, se bifogat börsmeddelande samt pressmeddelande från Boeing

För mer information
Norwegian
Tore Jenssen, Chef för Norwegians flygplansflotta            +47 907 844 75

Boeing Communication Commercial Aviation Services
Bob Sailing                                                                          +1 206 766 2914
Fiona O’Farrell, Commercial Airplanes – London               +44 20 8235 5664

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
idag 300 linjer till 100 destinationer i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Norwegian transporterade 16 miljoner passagerare under 2011, har 2 500
anställda och en flygplansflotta bestående av 63 flygplan (feb 2012). Bolaget
fasar löpande in nya flygplan och får fram till 2018 78 nya Boeing 737-800
flygplan levererade direkt från Boeing fabriken. När alla flygplan är på plats,
kommer Norwegian att ha en av Europas mest moderna och miljövänliga
flygplansflotta. För mer information besök www.norwegian.com

http://www.norwegian.com/
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