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Norwegianin kaikkien aikojen
ensimmäinen Boeing 737 MAX on täällä

Norwegianin kaikkien aikojen ensimmäinen Boeing 737 MAX -lentokone
laskeutui tänä aamuna Oslon Gardermoenin lentoasemalle. Norwegian ottaa
ensimmäisenä Euroopassa vastaan tämän lentokonetyypin. Se on päivitetty
versio Boeing 737-800 -koneesta, jota yhtiö käyttää lyhyen matkan
reiteillään.

Boeing 737 MAX on seuraavan sukupolven lyhyen ja keskipitkän matkan
lentokone, jossa on 189 paikkaa ja kantama, joka mahdollistaa



mannertenväliset lennot.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme vihdoin vastaanottaneet
ensimmäisen Boeing 737 MAXin, joka aloittaa liikennöinnin pian. Uudella
lentokonetyypillä on mahdollista lentää mannertenvälisiä lentoja entistäkin
alhaisemmilla hinnoilla. Boeing 737 MAX on vieläkin polttoainetehokkaampi
ja ympäristöystävällisempi kuin uudet Boeing 737-800 -koneemme, sanoo
Norwegianin konsernijohtaja Bjørn Kjos.

Norwegianin signature-yhteistyökumppani UNICEF saa ison lahjoituksen
ensimmäisen lennon yhteydessä. Useita paikkoja ensimmäisellä lennolla on
huutokaupattu ryhmälle amerikkalaisia lentoharrastajia yli 200 000 Norjan
kruunulla. Rahat menevät lyhentämättöminä UNICEFin työlle hädänalaisten
lasten hyväksi.

Norwegian on tilannut kaikkiaan 110 Boeing 737 MAX -lentokonetta. Vuonna
2017 Norwegianille toimitetaan neljä 737 MAX -konetta. Koneilla lennetään
mannertenvälisiä lentoja.
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Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi
maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

Sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 matkustajat valitsivat Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

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