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Norwegian lanseeraa ilmaisen WiFin
kaukoreiteillä

Norwegian asentaa WiFin kaukolentokoneisiinsa ja yhtiöstä tulee siten
maailman ensimmäinen halpalentoyhtiö, joka tarjoaa ilmaisen WiFin
mannertenvälisillä lennoilla.

Norwegianin matkustajat saavat nyt lisää ilonaihetta: yhtiö tulee asentamaan
lennonaikaisen WiFi-yhteyden yli puoleen kaikista Dreamliner-koneistaan.
Myös Norwegianin Boeing 737 MAX -koneisiin asennetaan WiFi.

Norwegianin Euroopan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan samoin kuin
Euroopan ja Aasian välillä matkustavat matkustajat saavat asennusten myötä



mahdollisuuden käyttää WiFi-yhteyttä netissä surffailuun, sähköpostien
lukemiseen ja sosiaalisen median päivityksiin.

– Sen jälkeen, kun laseerasimme WiFin Euroopan lennoillamme vuonna
2011, on useat miljoonat asiakkaat surffanneet netissä lennon aikana.
Teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme asiakaskokemusta ja olemme
ylpeitä, että voimme ensimmäisenä halpalentoyhtiönä tarjota ilmaisen WiFin
kaukolennoilla, sanoo Norwegianin liiketoiminnan kehityspäällikkö Boris
Bubresko.

Norwegianin aivan ensimmäinen Boeing 787-9 Dreamliner, johon WiFi
asennetaan, on rekisterinumeroltaan G-CKWP ja sen pyrstöä koristaa
amerikkalainen kirjailija Mark Twain.

Kaksi WiFi-vaihtoehtoa
Norwegianin kaukolentomatkustajilla tulee olemaan mahdollisuus valita
kahdesta WiFi-vaihtoehdosta: «Basic Option» ja «Premium Option». «Basic
Option» on ilmainen ja sillä on mahdollista surffata netissä samoin kuin
lähettää viestejä ja sähköposteja. «Premium Option» on nopea WiFi-yhteys,
jolla on mahdollisuus musiikin, elokuvien ja tv-sarjojen suoratoistoon.
«Premium Option» maksaa 12,95 EUR / 14,95 USD / kolme tuntia.

Tietoa Norwegianin WiFistä
Norwegian oli vuonna 2011 ensimmäinen lentoyhtiö maailmassa, joka
laseerasi ilmaisen lennonaikaisen WiFin Euroopan reiteillä. Muutama vuosi
myöhemmin Norwegian laseerasi myös Video On Demand -palvelun. Sen
myötä Norwegianin Euroopan reiteillä matkustavilla matkustajilla on ollut
mahdollisuus käyttää lennon aikana Norwegianin viihdeportaalia omilla
mobiililaitteillaan. Marraskuussa 2015 Norwegianista tuli ensimmäinen
lentoyhtiö, joka tarjoaa suoria tv-lähetyksiä lennoillaan Euroopassa.
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Norwegian on maailman viidenneksi suurin halpalentoyhtiö, jonka
palveluksessa työskentelee yli 11 000 henkilöä. Yhtiö liikennöi yli 500 reittiä
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yli 150 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa ja Karibialla. Norwegianin
laivastossa on noin 160 lentokonetta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman
nuorimmista ja sen keski-ikä on 3,7 vuotta. Vuonna 2018 yli 37 miljoonaa
matkustajaa lensi Norwegianilla.

The International Council on Clean Transportation (ICCT) on nimennyt
Norwegianin lentoyhtiöksi, joka lentää polttoainetehokkaimmin Atlantin
ylittävillä lennoilla.

Norwegian on valittu maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi
halpalentoyhtiöksi kolmena viime vuonna peräkkäin ja viitenä viime vuonna
peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa SkyTrax World
Airline Awards -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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