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Norwegian med god passagerartillväxt
och hög kabinfaktor

Norwegian flög drygt 1,5 miljoner passagerare i februari 2014, en ökning
med
22 procent jämfört med samma månad förra året. Kabinfaktorn steg trots
kraftig
kapacitetstillväxt.  

I februari flög 1 527 099 passagerare med Norwegian, en ökning med 22
procent jämfört med samma månad förra året. Den totala trafiktillväxten
(RPK) ökade med 48 procent i februari
medan kapacitetstillväxten (ASK) ökade med 46 procent. Kabinfaktorn var



79,3
procent i februari, upp en procentenhet jämfört med samma månad
föregående år.

–Vårt erbjudande har ökat betydligt med fler nya linjer och frekvenser. Trots
en stark kapacitetstillväxt fylls flygplanen, vilket vi är mycket nöjda med.
Samtidigt märker vi att det råder hård konkurrens med många billiga
flygbiljetter ute till försäljning, vilket är  bra för kunderna. Vi är redo att möta
konkurrensen med fler fabriksnya flygplan och ytterligare linjer till nya
resmål. Nya flygplan med lägre bränsleförbrukning är avgörande för att hålla
kostnaderna nere och kunna erbjuda allt fler billiga biljetter, säger VD Björn
Kjos.

I februari levererades två fabriksnya Boeing 737-800 till Norwegian av totalt
14 flygplan under 2014. Dessutom får bolaget fyra nya 787 Dreamliner under
första halvåret. Norwegians flygplansflotta är bland de mest moderna och
miljövänliga i Europa.

Norwegian genomförde 99,8 procent av de planlagda flygningarna i februari
varav 83,9
procent avgick på utsatt tidtabell.

Se bifogad pdf för detaljerade trafiksiffror.
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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 89 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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