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Norwegian vuokraa kymmenen uutta
Boeing 737 MAX 8 -lentokonetta

Norwegian jatkaa lentolaivastonsa kasvattamista. Yhtiö on tehnyt AerCapin
kanssa sopimukset lentokoneiden vuokraamisesta. Lentokoneista kymmenen
on upouusia Boeing 737 MAX 8 -koneita, joiden toimitus on vuoden 2023
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Norwegianilla on pitkäaikainen yhteistyö AerCapin kanssa, joka on maailman
suurin ilmailualan leasingyhtiö. Allekirjoitetut vuokrasopimukset koskevat
myös kahdeksaa Boeing 737-800 NG -konetta, jotka tulevat olemaan osa
kesäkaudella 2022 käytössä olevaa 70 koneen lentolaivastoa. Näiden
lisäysten jälkeen Norwegianin laivastossa tulee olemaan kaikkiaan 80 konetta



kesään 2023 mennessä.

– Näiden koneiden lisäys auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme aiempaa
suuremman, nykyaikaisemman ja polttoainetehokkaamman laivaston
rakentamiseksi. Tämä puolestaan antaa meille mahdollisuuden tarjota
tuotteitamme ja palvelujamme laajassa reittiverkostossa Pohjoismaissa ja
Euroopan kohteisiin, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Geir Karlsen.

Boeing 737 MAX 8 -koneiden polttoainetehokkuus on noin 14 prosenttia
korkeampi kuin aiemman sukupolven lentokoneiden. Siten tämä
myötävaikuttaa Norwegiania saavuttamaan kunnianhimoisen tavoitteen
lentojen hiilipäästöjen vähentämiseksi 45 prosentilla vuoteen 2030
mennessä verrattuna vuoteen 2010.

Norwegian on aiemmin kertonut useista vuokrasopimuksista, jotka
kasvattavat yhtiön laivastoa nykyisestä 51 lentokoneesta 71 koneeseen
tulevana kesänä. Joidenkin näissä sopimuksissa olevien koneiden osalta
Norwegianilla on optio korvata tietyt lentokoneet vastaavilla Airbusin
kapearunkomalleilla.

Norwegian perustettiin vuonna 1993, mutta halpalentoyhtiötoiminnan se
aloitti Boeing 737 -kalustolla vuonna 2002. Niistä päivistä lähtien meidän
missiomme on ollut tarjota kohtuuhintaisia matkoja kaikille ja mahdollistaa
viisaat valinnat, eli hyvän rahanvastineen sekä runsaan valinnanvaran.
Norwegian operoi lyhyen matkan reittejä Pohjoismaissa sekä tärkeimpiin
Euroopan kohteisiin – tarjoten erinomaista laatua kohtuuhinnoilla.

Vuonna 2019 Norwegian oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka allekirjoitti YK:n
ilmasto-ohjelman, ja yhtiö sitoutui siten tulemaan ilmastoneutraaliksi
vuoteen 2050 mennessä.

Skytrax on valinnut Norwegianin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
kuutena vuonna peräkkäin. Lisäksi yhtiön kanta-asiakasohjelma, Norwegian
Reward, on valittu Freddie Awardsissa parhaaksi kanta-asiakasohjelmaksi
Euroopassa/Afrikassa neljänä vuotena peräkkäin. Norwegianin tuotteet,
palvelut ja innovaatiot ovat voittaneet yli 55 palkintoa vuodesta 2012
lähtien.
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