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Norwegian ottaa käyttöön uudet
käsimatkatavarakäytännöt

Varmistaaksemme, että kaikilla Norwegianin matkustajilla on sujuva ja
mukava lento, joka lähtee ajoissa, yhtiö on ottanut tänään käyttöön uudet
käsimatkatavarakäytännöt. Uusi käytäntö ei vaikuta varauksiin, jotka on tehty
ennen 23. tammikuuta.

– Norwegianin liiketoimintamalli perustuu asiakkaiden valinnanvapauteen, ja
tähän perustuu myös uusi käytäntömme. Kaikki matkustajat, lipputyypistä
riippumatta, voivat tuoda matkustamoon yhden edessä olevan istuimen alle
mahtuvan laukun. Jos asiakas ei tarvitse muuta käsimatkatavaraa, hän voi



varata LowFare-lippumme ilman lisäkustannuksia. Ne, jotka haluavat ottaa
mukaan matkustamoon myös matkatavarahyllylle sijoitettavan laukun, voivat
tehdä sen ennen matkaa pientä lisämaksua vastaan tai valitsemalla toisen
lipputyypin matkavarauksen yhteydessä, sanoo, Norwegianin VP Product
Management Cecilie Nybø Carlsen.

Osana uutta käytäntöä Norwegian on myös kasvattanut istuimen alle tulevan
laukun kokoa, nostanut kirjattavan matkatavaran painon 20 kilosta 23 kiloon
ja nostanut Flex- ja Premium -lippujen käsimatkatavaroiden yhteenlasketun
painon 10 kilosta 15 kiloon.

– Meille on tärkeää, että kaikki, jotka lentävät Norwegianilla, saavat hyvän
matkakokemuksen. On väärä oletus, että matkustamossa olisi tarpeeksi tilaa
kaikkien matkustajien matkatavarahyllyille sijoitettaville käsimatkatavaroille.
Useimmat lentokoneistamme kuljettavat 186 matkustajaa ja koneissa on tilaa
noin 80 käsimatkatavarahyllylle sijoitettavalle laukulle. Nyt, kun uusi
käytäntö on astunut voimaan, tavoitteenamme on tehdä koneeseen noususta
sujuvampaa matkustajillemme, säästää aikaa käsimatkatavarahyllyllä olevien
matkatavaroiden uudelleen järjestelyssä ja auttaa varmistamaan, että
koneemme lähtevät ajallaan, sanoo Nybø Carlsen.

Käsimatkatavarat ja lipputyypit:
LowFare: Matkustajat, joilla on LowFare-lippu, voivat tuoda matkustamoon
vain yhden istuimen alle sijoitettavan laukun. Jos he haluavat tuoda
useamman käsimatkatavaran, tulee heidän maksaa matkatavarahyllylle
sijoitettavasta käsimatkatavarasta, lisätä varaukseen kirjattava matkatavara
tai valita toinen lipputyyppi. Matkatavarahyllylle sijoitettavan
käsimatkatavaran voi varata viimeistään neljä tuntia ennen lähtöä. Istuimen
alle tulevan laukun enimmäispaino on 10 kiloa. Matkatavarahyllylle
sijoitettavan käsimatkatavaran hinta on lennosta riippuen 5–9 euroa.
LowFare+: Matkustajat, joilla on LowFare+-lippu, voivat ottaa mukaan
matkustamoon istuimen alle sijoitettavan laukun lisäksi yhden laukun, joka
voidaan sijoittaa käsimatkatavarahyllylle. Yhteenlaskettu enimmäispaino on
10 kiloa. Jos matkustamo on täynnä, LowFare+-asiakkaiden käsimatkatavara
kirjataan portilla ruumaan meneväksi matkatavaraksi veloituksetta. Ne, jotka
haluavat varmistaa tilan käsimatkatavaroille matkatavarahyllyllä, voivat lisätä
Priority Boardingin varaukseensa, jolloin he ovat ensimmäisten joukossa,
jotka pääsevät koneeseen. LowFare+-asiakkaat voivat ottaa mukaansa myös
yhden kirjattavan matkatavaran, jonka enimmäispaino on 23 kiloa.
Flex/Premium/PremiumFlex: Matkustajat, joilla on Flex-, Premium- tai
PremiumFlex -lippu, voivat ottaa mukaan matkustamoon istuimen alle



sijoitettavan laukun lisäksi yhden laukun, joka voidaan sijoittaa
käsimatkatavarahyllylle. Yhteenlaskettu enimmäispaino on 15 kiloa. Lisäksi
Flex-, Premium- tai PremiumFlex -asiakkaat voivat ottaa mukaan kaksi
kirjattavaa matkatavaraa, joiden molempien enimmäispaino on 23 kiloa.

Kannustamme asiakkaita tulemaan ajoissa lähtöportille koneeseen nousua
varten, jotta ne, joilla on matkatavarahyllyille sijoitettavia laukkuja, on pääsyy
ensimmäisten joukossa matkatavarahyllyille.

Uusi käytäntö ei vaikuta lippuihin, jotka on ostettu ennen 23. tammikuuta.

Lisätietoja uudesta käytännöstä saat täältä.

Norwegian on yksi maailman suurimmista halpalentoyhtiöistä, jolla oli yli 36
miljoonaa matkustajaa vuonna 2019. Norwegian liikennöi tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteessa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Norwegianin
laivastossa on noin 170 lentokonetta. Yhtiön lentolaivaston keski-ikä on 3,8
vuotta, mikä tekee siitä yhden nykyaikaisimmista ja
polttoainetehokkaimmista lentolaivastoista maailmassa. The International
Council on Clean Transportation (ICCT) on nimennyt Norwegianin jo toisen
kerran polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla.

Viitenä viime vuonna matkustajat ovat äänestäneet Norwegianin maailman
parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukolennoilla arvostetussa SkyTrax World
Airline Awardsissa. Tämän lisäksi SkyTrax on valinnut Norwegianin Euroopan
parhaaksi halpalentoyhtiöksi jo kuutena vuonna peräkkäin.

Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.

https://www.norwegian.com/fi/kasimatkatavarat/
https://theicct.org/publications/transatlantic-airline-fuel-efficiency-ranking-2014
https://theicct.org/publications/transatlantic-airline-fuel-efficiency-ranking-2014


Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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