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Norwegianin matkustajamäärä jatkoi
kasvuaan ja käyttöaste nousi
tammikuussa

Norwegian (NAS) lennätti yli 1,5 miljoonaa matkustajaa tammikuussa 2014.
Kasvua viime vuoden tammikuuhun verrattuna on 24 prosenttia. Käyttöaste
nousi samaan aikaan, kun kapasiteetti kasvoi merkittävästi.

Tammikuussa 1 530 441 matkustajaa lensi Norwegianilla. Tämä on 24
prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Myytyjen henkilökilometrien määrä (RPK) kasvoi 50 prosenttia ja tarjottujen



henkilökilometrien määrä (ASK) 45 prosenttia tammikuussa. Käyttöaste oli
74,8 prosenttia, nousua 2,6 prosenttiyksikköä.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että lentojemme käyttöaste on ollut hyvä
kapasiteetin kasvusta ja tammikuun matalasesongista huolimatta. Yli 1,5
miljoonaa matkustajaa valitsi Norwegianin tammikuussa. Se osoittaa, että
asiakkaamme arvostavat lentoyhtiötä valitessaan lippujemme halpaa hintaa
ja mukavuutta, jota uudet koneemme tarjoavat, sanoo Norwegianin
toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Norwegian lensi tammikuussa 99,6 prosenttia suunnitelluista lennoistaan ja
näistä 78,3 prosenttia lähti aikataulun mukaisesti.

Tammikuussa Norwegian vastaanotti kaksi uutta Boeing 737-800 -konetta,
joita toimitetaan vuoden aikana yhteensä 15. Lisäksi Norwegian ottaa vastaan
neljä 787 Dreamlineria.

Norwegianin lentolaivasto on yksi Euroopan uusimmista ja
ympäristöystävällisimmistä. Yhtiön lentokaluston keski-ikä on keskimäärin
neljä vuotta.

Lisätietoja liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.
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Norwegian Air Shuttle ASA, jota markkinoidaan tuotemerkillä "Norwegian", on
Oslon pörssissä noteerattu halpalentoyhtiö. Norwegian on Skandinavian
toiseksi suurin lentoyhtiö ja Euroopan kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö.
Yhtiö operoi 413 reittiä 128 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja
Lähi-idässä sekä kaukolentoja Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Yli 20 miljoonaa
matkustajaa lentää vuosittain Norwegianilla. Norwegian työllistää noin 3 500
henkilöä, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Virossa, Englannissa,



Espanjassa ja Thaimaassa. Yhtiöllä on 275 sovittua toimitusta uusista
lentokoneista. Norwegian on perustettu vuonna 1993 ja sen pääkonttori
sijaitsee Fornebussa, Norjassa. Vuonna 2013 Norwegian palkittiin Euroopan
parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-palkinnolla.  Norwegian tarjoaa enemmän jalkatilaa kuin monet kilpailijansa,
lennonaikaisen nettiyhteyden ja sen lennot pysyvät erittäin hyvin
aikataulussaan. Norwegianin laivastossa on 87 lentokonetta, jotka ovat
keskimäärin vain noin 4,8 vuotta vanhoja. Lisätietoja osoitteesta
www.norwegian.com.

Seuraa meitä YouTubessa.
Seuraa meitä Facebookissa.
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