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Norwegian utökar flottan - hyr två Boeing
737 MAX 8
Norwegian utökar nu sin flygplansflotta med två Boeing 737 MAX 8, för att
kunna klara av sommarens flygprogram med 270 destinationer.
Norwegian fortsätter att utöka sin flygplansflotta. Nu meddelar bolaget att de
ingått avtal om att hyra två Boeing 737 MAX 8-flygplan.
- Det här avtalet är ett viktigt steg i Norwegians plan att bygga en effektiv
och modern flotta för framtiden. Flexibiliteten med ”power-by-the-hour”
kommer att göra det möjligt för oss att anpassa vår kapacitet efter säsong
och därmed justera för variationer i efterfrågan, säger Geir Karlsen, vd för

Norwegian.
För att Norwegian ska kunna uppfylla det redan annonserade flygprogrammet
med avgångar till cirka 270 destination sommaren 2022, kommer leveransen
av flygplan att påbörjas inom kort.
Hyrestiden för flygplanen är på nio år. Avtalet ger Norwegian möjlighet att
ersätta 737 MAX 8-planen med moderna kortdistansplan från Airbus.
Flygplanen kommer att hyras av ett väl ansett företag som har ett långvarigt
samarbete med Norwegian.
Avtalen gör det möjligt för Norwegian att även fortsättningsvis kunna erbjuda
sina resenärer att resa så miljövänligt som möjligt.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.
Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.
Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.
För mer information, vänligen besök www.norwegian.com
Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

Kontaktpersoner
Charlotte Holmbergh
Presskontakt
Director of Communications and Public Affairs
charlotte.holmbergh@norwegian.com
+46 709890518
Skicka SMS eller e-post för snabbast kontakt
Pressnummer ENDAST för media:
Presskontakt
+47 815 11 816 eller press@norwegian.com

