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Norwegian otti vastaan ensimmäisen
Airbus 320neon

Norwegianin kokonaan omistama tytäryhtiö Arctic Aviation Assets Ltd (AAA)
on ottanut vastaan ensimmäisen Airbus 320neo -lentokoneen. Se on yhtiön
kaikkien aikojen ensimmäinen Airbus-kone ja ensimmäinen kaikkiaan 70
A320neosta, jotka Norwegian on tilannut. Se on myös ensimmäinen 12
lentokoneesta, jotka yhtiö vuokraa HK Express -lentoyhtiölle Hong Kongiin.

– Olemme saavuttaneet tänään tärkeän merkkipaalun. Nyt
vastaanottamamme Airbus-kone on ensimmäinen tilaamistamme Airbuseista,



joita vastaanotamme monia lisää tulevina vuosina. On ilo tehdä yhteistyöstä
HK Expressin kanssa ja toimitta heille nykyaikaisia ja polttoainetehokkaita
A320neo-koneita, sanoo AAA:n johtaja Tore Jenssen.

Norwegian aikoo lentää suurempia Airbus-koneita
Norwegian suunnittelee myös käyttävänsä Airbus-koneita toiminnassaan.
Aiemmin tänä vuonna yhtiö allekirjoitti sopimuksen 30 A320neoa suuremman
ja merkittävästi pidemmän kantaman mallin A321 Long Range -koneen
toimituksesta. Nämä 30 konetta ovat osa 100 lentokoneen suurtilausta, jonka
yhtiö teki alun perin vuonna 2012. Silloin tilatuista koneista 30 muutettiin
A321 Long Range -koneiksi aiemmin tänä vuonna. Kahdeksan näistä koneista
toimitetaan AAA:lle vuonna 2019 ja loput 22 sitä seuraavien vuosien aikana.

A321 Long Range on kapearunkokone, jolla on maailman pisin kantama.
Koneeseen mahtuu noin 220 matkustajaa. Se on erittäin polttoainetehokas
lentokone, jossa on korkea matkustajamukavuus. A321 Long Range sopii
hyvin Norwegianin laajenemissuunnitelmiin, koska koneen kantama antaa
mahdollisuuden avata uusia reittejä esimerkiksi Yhdysvaltojen itärannikon ja
useiden Pohjoismaiden ja muun Euroopan välillä. A321 Long Range -koneella
on mahdollista lentää myös Pohjoismaiden ja osan Aasian kohteiden välillä
samoin kuin Euroopan ja uusien Etelä-Amerikan markkinoiden välillä.

Lisätietoja:
Tore Jenssen, johtaja, Arctic Aviation Assets Ltd, puhelin +353 87 946 1070
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05 18

Norwegian on kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö Euroopassa ja
kuudenneksi suurin maailmassa. Yhtiö operoi noin 450 reittiä 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Vuonna 2016 Norwegian kuljetti lähes 30 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 120
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.
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