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Norwegian tilaa Boeingilta 15 uutta
737–800 -lentokonetta

Lentoyhtiö Norwegian on tänään laajentanut voimassaolevaa sopimustaan
Boeingin kanssa. Yhtiöt sopivat 15 uuden 787–800 -lentokoneen
toimituksesta vuosien 2015 ja 2018 välillä. Tilaus kattaa nyt yhteensä 78
lentokonetta, joista 19 on jo toimitettu.

– Meille on tärkeää olla edistyksellisiä ja ajatella pitkäjänteisesti. Tämä tilaus
antaa meille mahdollisuuden turvata ja sijoittaa yrityksen tulevaisuuteen.
Uudet Boeing 737-800 -lentokoneet antavat meille kilpailuedun ja
mahdollistavat entistä tehokkaamman kokonaiskustannusten alentamisen,
sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjos.

– Tuliterät, polttoainetta vähän kuluttavat lentokoneet ovat välttämättömiä
kasvullemme. Pitkällä tähtäimellä omistaminen on edullisempaa kuin liisaus.
Poistaessamme vanhoja koneita liikenteestä on tärkeää, että voimme hankkia
uusia tilalle. Boeing kehittää jatkuvasti keinoja vähentää päästöjä, mikä tekee
uusista lentokoneista edullisia niin ympäristölle, matkustajille kuin meille
yrityksenäkin, Kjos lisää.

Norwegian on alansa johtaja
– Norwegian jatkaa asemaansa markkinoiden johtavana toimijana
tarjoamalla uusissa Boeing 737-800 -lentokoneissaan matkustajilleen
Dreamliner-sisustuksen sekä langattoman verkkoyhteyden. Nykypäivän
polttoainetehokkaissa ja yksikäytäväisissä koneissa tämä on loistava
yhdistelmä, sanoo Boeingin myynnin ja markkinoinnin varatoimitusjohtaja
Marlin Dailey.

– Norwegian on menestynyt loistavasti ja me voimme ylpeillä 737:n
osuudesta tähän menestykseen.



Norwegian tarjoaa jo noin 20 prosentilla lennoistaan Boeing SKY -sisustuksen
ja langattoman verkkoyhteyden. Ensi vuodesta alkaen Norwegian tarjoaa
koko laivaston kattavan WIFI-yhteyden.

Tulevaisuuden toimitukset
Ostettujen lentokoneiden määrä on nyt yhteensä 78, joista 19 on toimitettu.

Tulevat toimitukset on merkitty alla olevaan taulukkoon. Kaikissa
tulevaisuuden lentokoneissa on CFM Evolution-sarjan moottorit, Boeing SKY
-sisustus sekä langaton verkkoyhteys lennoilla.

Toimitusvuosi Lentokoneiden määrä Lentokoneiden tyyppi

2011          15 (11 toimitettu) Boeing 737-800

2012          12 Boeing 737-800        1 Boeing 787-8 Dreamliner

2013          11 Boeing 737-800        3 Boeing 787-8 Dreamliner

2014          11 Boeing 737-800

2015            7 Boeing 737-800        1 Boeing 787-8 Dreamliner

2016          10 Boeing 737-800

2017            5 Boeing 737-800

2018            2 Boeing 737-800
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Norwegian Air Shuttle ASA, jota markkinoidaan tuotemerkillä "Norwegian", on
Norjan pörssissä noteerattu low-cost lentoyhtiö. Se on Skandinavian toiseksi
suurin lentoyhtiö ja Euroopan neljänneksi suurin low-cost lentoyhtiö.



Alhaisilla hinnoillaan ja asiakasystävällisillä ratkaisuillaan Norwegian on
kasvattanut matkustajamääriään voimakkaasti viime vuosina. Se tarjoaa noin
261 reittiä 100 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä.
Vuonna 2010 Norwegian kuljetti lähes 13 miljoonaa matkustajaa. Sen
henkilöstömäärä on 2500 ja konekanta koostuu 59 lentokoneesta. Yhtiölle
toimitetaan vuosina 2008–2014 73 uutta Boeing 737-800W -konetta, minkä
jälkeen Norwegianin kalusto on kaupallisen lentoliikenteen uudenaikaisin,
tehokkain ja ympäristöystävällisin. Lisätietoja osoitteesta
www.norwegian.com
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