2015-03-08 00:49 EET

Tietoja Norwegianin lennoista tänään
sunnuntaina Suomessa
Norwegian on pahoillaan joutuessaan ilmoittamaan, että Skandinaviassa
oleva lentäjien lakko saattaa aiheuttaa peruutuksia Suomesta ja Suomeen
lennettäviin lentoihin tänään sunnuntaina. Lentäjämme ovat valmiina
lentämään lennot aikataulun mukaan, mutta Ilmailualan Unioni (IAU) uhkaa
mennä laittomaan lakkoon, joka saattaa vaikuttaa Norwegianin lentoihin.
Norjalainen lentäjäliitto Parat on pyytänyt IAU:ta menemään laittomaan
tukilakkoon tänään sunnuntaina 8.3.2015 klo 3.00–17.00. Tämä tarkoittaa,
että Norwegianin lentoja Helsingistä ja Helsinkiin saattaa peruuntua tänään
sunnuntaina.

Olemme pahoillamme, ettemme voi antaa matkustajille enempää tietoa tässä
vaiheessa. Edelleen on epävarmaa, mitkä lennot on mahdollista lentää
normaalisti.

Matkustajat, jotka ovat rekisteröineet Norwegian-profiiliinsa
matkapuhelinnumeronsa, ja joiden lentoon tilanne vaikuttaa, saavat
tekstiviestin mahdollisista lentojen muutoksista. Kehotamme matkustajia
tarkastamaan lentojen tilanteen myös nettisivuiltamme.
Suomesta lähtevien ja saapuvien lentojen tilanteen voi tarkastaa
Norwegianin nettisivuilta: http://www.norwegian.com/fi/asiakaspalvelu/onkolento-ajassaan/
Lisätietoja matkustajille:http://norwegianfi.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/147

Matkustajat, joiden lentoihin on tullut muutoksia, voivat soittaa myös
vuorokauden ympäri auki olevaan asiakaspalvelunumeroon: +47 21 49 21 49.
Norwegian on syvästi pahoillaan epävarmasta tilanteesta ja sen mahdollisesti
aiheuttamasta vaivasta.
Lisätietoja liitteessä.

Yhteystiedot: Norwegian’s press office: +47 815 11 816

Norwegian Air Shuttle ASA, jota markkinoidaan tuotemerkillä "Norwegian", on
Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien noteerattu halpalentoyhtiö.
Norwegian on Skandinavian toiseksi suurin lentoyhtiö ja Euroopan
kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö. Lähes 24 miljoonaa matkustajaa lentää
vuosittain Norwegianilla. Yhtiö operoi 424 reittiä 130 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä sekä kaukolentoja Yhdysvaltoihin

ja Aasiaan. Norwegian työllistää noin 4 500 henkilöä Norjassa, Ruotsissa,
Tanskassa, Suomessa, Virossa, Englannissa, Espanjassa ja Thaimaassa.
Yhtiöllä on 258 sovittua toimitusta uusista lentokoneista. Norwegian on
perustettu vuonna 1993 ja sen pääkonttori sijaitsee Fornebussa, Norjassa.
Norwegian tarjoaa enemmän jalkatilaa kuin monet kilpailijansa,
lennonaikaisen nettiyhteyden ja sen lennot pysyvät erittäin hyvin
aikataulussaan. Norwegianin laivastossa on 96 lentokonetta, joiden keski-ikä
on vain neljä vuotta. Vuonna 2013 ja 2014 Norwegian palkittiin Euroopan
parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-palkinnolla. Vuonna 2014 Norwegian voitti myös kolme arvovaltaista
Passenger Choice Awards -palkintoa – Best Airline in Europe, Best Inflight
Connectivity & Communications ja Best Single Achievement in Passenger
Experience, joka tuli tunnustuksena yhtiön 787 Dreamlinerien liikkuvasta
kartasta. Lisäksi AirlineRatings.com palkitsi Norwegianin toisena vuonna
peräkkäin Europe’s Best Low-Cost Airline -tunnustuksella.
Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com
Seuraa meitä YouTubessa
Seuraa meitä Facebookissa
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