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Norwegianin viimeinen Boeing 737-800
-tyypin uusi lentokone on laskeutunut

Norwegianille toimitettu viimeinen Boeing 737-800 -kone laskeutui tänään
iltapäivällä Oslon Gardermoenin lentoasemalle. Kone saapui suoraan
Boeingin tehtaalta Seattlesta ja se on sadas Norwegianin vastaanottama
Boeing 737-800 -tyypin lentokone. Tulevaisuudessa toimitukset jatkuvat
parannetuilla ja vieläkin ympäristöystävällisemmillä 737 MAX 8 -tyypin
koneilla, joissa on aiempaa alhaisemmat päästöt.

Viimeinen Boeing 737-800 -tyypin koneen toimitus on merkkipaalu
Norwegianille, koska se päättää tärkeän aikakauden yhtiön historiassa.
Konetyyppi mahdollisti Norwegianin kasvun ja kehittymisen.



Tällä hetkellä Norwegianilla on 148 lentokoneen lentolaivasto, joista 118 on
Boeing 737-800 -koneita ja 24 Boeing 787 Dreamliner -koneita. Yhtiöllä on
lisäksi 200 lentokonetta tilauksessa. Vuonna 2018 Norwegianille toimitetaan
suoraan tehtaalta 25 uutta lentokonetta.

– Tämä viimeinen toimitus merkitsee yhden aikakauden päättymistä
Norwegianille. Kun otimme Boeing 737-800 -koneet käyttöön 11 vuotta
sitten, teimme sen siitä syystä, että kone oli nykyaikainen ja
polttoainetehokas ja sillä oli alhaiset käyttökustannukset. Nyt aloitamme
uuden aikakauden yli sadalla entistäkin polttoainetehokkaamman ja
ympäristöystävällisemään Boeing 737 MAX 8 toimituksilla, sanoo
Norwegianin konsernijohtaja Bjørn Kjos.

Vuonna 2017 Norwegian vastaanotti kuusi 737 MAX 8 -konetta. Yhtiöstä tuli
siten ensimmäinen lentoyhtiö Euroopassa, joka otti käyttöön täysin uuden
lentokonemallin. Se on päivitetty versio Boeing 737-800 -koneesta. Tänä
vuonna Norwegianin laivastoon tulee 12 täysin uutta 737 MAX 8 -konetta.
Koneilla liikennöidään Norwegianin transatlanttisia reittejä Yhdysvaltojen
itärannikon ja Euroopassa Corkin, Shannonin, Dublinin, Belfastin, Edinburghin
ja Bergenin välillä samoin kuin Euroopan sisäisiä lentoja ja lentoja
Euroopasta Dubaihin. Boeing 737 MAX 8 on noin 20 prosenttia
polttoainetehokkaampi kuin edeltäjänsä Boeing 737-800. Norwegianin
lentolaivaston keski-ikä on 3,6 vuotta ja yhtiöllä on yksi nuorimmista ja
ympäristöystävällisimmistä lentolaivastoista maailmassa.

Median yhteyshenkilöt:
Norwegianin viestintäpäällikkö Charlotte Holmbergh Jacobsson, puhelin +46
709 89 05 18
Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, Tarja Valde-Brown, puhelin 040
545 6163

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, joka kuljetti
vuonna 2017 yli 33 miljoonaan matkustajaa. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Thaimaassa, Singaporessa, Argentiinassa, Karibialla ja Yhdysvalloissa.
Norwegianin laivastossa on noin 150 lentokonetta, joiden keski-ikä on noin
3,6 vuotta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman nuorimmista ja
”vihreimmistä”. The International Council on Clean Transportation (ICCT) on
nimennyt Norwegianin lentoyhtiöksi, joka lentää polttoainetehokkaimmin



Atlantin. Norwegian on valittu kolmena viime vuonna peräkkäin maailman
parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa SkyTrax
World Airline Awards -äänestyksessä ja viitenä viime vuonna peräkkäin
Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi. Yhtiön palveluksessa työskentelee
noin 9 000 henkilöä.
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