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Norwegian med en passagerartillväxt på
16 procent i november

Norwegians trafiksiffror visar att närmare 2,3 miljoner passagerare valde att
flyga med Norwegian under november, en ökning med 16 procent jämfört
med samma månad förra året. På långdistanslinjerna var passagerartillväxten
70 procent. Kabinfaktorn var på 84 procent, upp en procentenhet jämfört
med föregående år. 

Totalt valde 2 265 145 passagerare att flyga med Norwegian i november, 313
062 fler än samma månad förra året. Den totala trafiktillväxten (RPK) ökade
med 31 procent och kapacitetstillväxten (ASK) ökade med 29 procent.



- Vi är väldigt glada över att lojala kunder kommer tillbaka och att nya väljer
Norwegian. Tillväxten på de transatlantiska linjerna kommer nu att kunna
fortsätta efter att amerikanska myndigheter till slut har gett vårt EU-bolag
tillstånd att flyga till och från USA. Norwegians globala expansion kan
därmed fortsätta med full kraft och lansera nya linjer till destinationer över
hela världen. Godkännandet innebär också att vi kan skapa många nya
arbetsplatser både i Europa och USA och bidra positivt lokalt med ökad
turism, säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos.

Norwegian genomförde 99,7 procent av de planlagda flygningarna i
november. Punktligheten var på 73,5 procent. 

Norwegians förnyelse av flygplansflottan fortsätter. Hittills i år har 20
fabriksnya flygplan levererats varav 16 av dessa är Boeing 737-800 och fyra
stycken Boeing 787-9. I november fasades en fabriksny Boeing 737-800.Med
en genomsnittsålder på 3,6 år är Norwegians flotta bland de mest moderna
och miljöanpassade i världen.

Se bifogad PDF för detaljerade trafiksiffror.
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Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen. Bolaget erbjuder
idag över 450 linjer till 150 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern,
Thailand, USA och Karibien. Under 2016 transporterade Norwegian
närmare 30 miljoner passagerare. Bolaget är börsnoterat (sedan 2003) och
har över 6000 medarbetare. Norwegian fasar löpande in nya, mer
miljövänliga flygplan och har en flotta på drygt 120 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 3,6 år.

De fyra senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och de två senaste åren
även till världens bästa lågprisbolag på långdistans. Sky Trax World Airline
Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i
flygbranschen där det är passagerarna själva som bedömer över 200
flygbolag över hela världen. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det



flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest miljövänligt över
Atlanten av The International Council on Clean Transportation (ICCT). För mer
information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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