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Norwegian jatkaa valtion ensisijaisena
lentoyhtiönä useilla reiteillä

Norwegian on jälleen valittu valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n
kilpailutuksen perusteella Suomen valtion ensisijaiseksi lentoyhtiöksi useille
lentoreiteille. Valtio valitsi Norwegianin 15 reitille Helsinki-Vantaan
lentoasemalta.

– Olemme erittäin iloisia, että jatkamme vuonna 2013 alkanutta yhteistyötä
Suomen valtion kanssa, minkä lisäksi valtio lisää yhteistyön piirissä olevien
reittien lukumäärää. Tämä osoittaa, että edullisia lentoja uusilla
lentokoneillamme, joissa on korkea matkustajamukavuus ja lennonaikainen



ilmainen Wi-Fi, arvostetaan suuresti, sanoo Norwegianin Suomen
myyntipäällikkö Petteri Olsén.

Sopimus on laadittu vuodeksi 1. tammikuuta 2017 alkaen. Sopimusaikaa on
mahdollista pidentää 12 lisäkuukaudella. Kriteereinä valinnassa olivat muun
muassa hinta, reittien ja lentojen määrä, aikataulujen kattavuus sekä lippujen
yhdisteltävyys. Puitejärjestelyn muut toimittajat ovat Finnair Oyj ja SAS AB.

Nyt solmittu uusi sopimus koskee Helsinki-Vantaalta lennettäviä reittejä
Ouluun, Rovaniemelle, Tukholmaan Kööpenhaminaan, Osloon, Lontooseen,
Pariisiin, Roomaan, Barcelonaan, Madridiin, Dubliniin, Prahaan, Budapestiin,
Malagaan ja Nizzaan.

Lisätietoja:
Petteri Olsén, myyntipäällikkö, puhelin +46 735 22 22 12
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Communications Manager, puhelin +46 709
89 05 18

Norwegian on kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö Euroopassa ja
kuudenneksi suurin maailmassa. Yhtiö operoi noin 450 reittiä 138 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Vuonna 2015 Norwegian kuljetti lähes 26 miljoonaa matkustajaa.
Yhtiö on noteerattu Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien ja se työllistää
noin 6 000 henkilöä. Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ja aiempaa
ympäristöystävällisempiä koneita. Norwegianin laivastossa on noin 100
lentokonetta, joiden keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian on palkittu arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-tunnustuksella viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaana
halpalentoyhtiönä ja viimeisenä kahtena vuotena peräkkäin maailman
parhaana kaukolentoja lentävänä halpalentoyhtiönä. Skytrax World Airline
Awards on arvostetuin ja tunnustetuin ilmailualan kunnianosoitus, jossa
matkustajat arvioivat yli 200 lentoyhtiötä ympäri maailmaa. Vuonna 2015
The International Council on Clean Transportation (ICCT) arvioi Norwegianin
polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla. Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com.

Seuraa meitä YouTubessa

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.norwegian.com
https://www.youtube.com/norwegian
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