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Norwegian lanseeraa langattoman Gate-
to-Gate-nettiyhteyden

Norwegian oli vuonna 2011 ensimmäinen lentoyhtiö maailmassa, joka tarjosi
ilmaisen Wi-Fi-yhteyden lennoilla. Nyt yhtiö lanseeraa Gate-to-Gate Wi-Fi-
yhteyden. Se tarkoittaa, että matkustajilla on mahdollisuus kirjautua
langattomaan verkkoon heti, kun he nousevat koneeseen.

Tähän saakka lennon on pitänyt saavuttaa vähintään 10 000 jalan korkeus
ennen kuin Wi-Fi-yhteys on toiminut. Norwegianin Gate-to-Gate-yhteydellä
matkustajien on nyt mahdollista kirjautua koneen Wi-Fi-verkkoon heti, kun he
ovat omalla paikallaan koneessa. Yhteys säilyy koko matkan määränpäähän



saakka.

– Tiedämme, kuinka tärkeä Internet-yhteys on asiakkaillemme. Siksi on
hienoa, että Norwegian voi nyt tarjota nettiyhteyden koneeseen noususta
aina siihen saakka, kunnes koneesta astutaan ulos. Lanseerasimme ilmaisen
Wi-Fi-yhteyden lennoillamme vuonna 2011. Sen jälkeen miljoonat asiakkaat
ovat surffanneet lennon aikana netissä. Olemme innoissamme, että voimme
tarjota uuden Gate-to-Gate-kokemuksen matkustajillemme osana jatkuvaa
työtämme matkustuskokemuksen kehittämiseksi, sanoo Norwegianin Chief
Customer and Digital Officer Kurt Simonsen.

Gate-to-Gate-yhteys on saatavilla Norwegianin koko lentolaivastossa – sekä
lyhyen matkan reiteillä että kaukoreiteillä. Joillakin lentoasemilla
Pohjoismaiden ulkopuolella, kuten Madridissa, Barcelonassa ja Lissabonissa,
Gate-to-Gate-yhteys ei ole sallittu.

Norwegianin Wi-Fi-yhteys

• 2011: Norwegianista tulee maailman ensimmäinen lentoyhtiö,
joka tarjoaa ilmaisen Wi-Fi-yhteyden Euroopan reiteillä. Hieman
myöhemmin yhtiö lanseeraa Video On Demand -palvelun, joka
mahdollistaa Euroopan reiteillä yhteyden Norwegianin
viihdejärjestelmään matkustajien omilla päätelaitteilla.

• 2015: Norwegian on ensimmäinen lentoyhtiö, joka tarjoaa suorat
TV-lähetykset Euroopan reiteillään.

• Tammikuu 2019: Norwegian aloittaa Wi-Fi-yhteyden
asentamisen yhtiön kaukolentolaivaston koneisiin.

• Helmikuu 2019: Norwegian lanseeraa nopean lennonaikaisen
Wi-Fi-yhteyden kaikissa lentokoneissaan. Nopea Wi-Fi-yhteys
mahdollistaa musiikin suoratoiston, elokuvien ja sarjojen
katselun suoraan matkustajien omilta mobiililaitteilta.

• Kesäkuu 2019: Norwegian lanseeraa Gate-to-Gate-yhteyden,
joka mahdollistaa Wi-Fi-yhteyden lentokoneeseen noususta
määränpäähän saakka – ilman, että pitää odottaa aiempaan
tapaan koneen nousua 10 000 jalkaan.
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Norwegian on maailman viidenneksi suurin halpalentoyhtiö, jonka
palveluksessa työskentelee yli 11 000 henkilöä. Yhtiö liikennöi yli 500 reittiä
yli 150 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa ja Karibialla. Norwegianin
laivastossa on noin 170 lentokonetta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman
nuorimmista ja sen keski-ikä on 3,8 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 kuutena 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.

Yhteyshenkilöt

Press office – vain median yhteydenotot
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