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Norwegian har fått driftstillatelse i
Argentina

Argentinske myndigheter har i natt norsk tid utstedt driftstillatelse (AOC) til
Norwegians heleide datterselskap Norwegian Air Argentina (NAA).

NAA er i ferd med å bygge opp sin administrasjon med nødvendige,
myndighetspålagte funksjoner i Buenos Aires og er snart klar for å drive en
flyoperasjon underlagt argentinske myndigheter.

- Dette er en ny milepæl for Norwegian. Godkjennelsen betyr at vi snart kan
tilby argentinere å fly med nye, komfortable fly til en lav pris, sier konsernsjef
Bjørn Kjos. 



- Norwegian har blitt tatt meget godt imot av argentinske myndigheter som
ønsker mer konkurranse i markedet. Nå blir det fullt fokus på å tilby rimelige
flyreiser til millioner av passasjerer, noe som vil bidra til å skape nye
arbeidsplasser, drive økonomisk vekst og gi økt turisme, sier administrerende
direktør Ole Christian Melhus i Norwegian Air Argentina.

I desember 2017 godkjente det argentinske luftfartstilsynet (ANAC) oppstart
av 153 Norwegian-ruter fra Argentina. NAA hadde søkt om godkjennelse for
til sammen 156 ruter. Norwegians planer for en betydelig operasjon fra
Argentina innebærer både innenriks- og utenriksflygninger. Norwegian har
ett Boeing 737-800 basert i Argentina i dag. 
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Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 9000
dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn
150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Asia, Karibia, USA og Sør-
Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly som frakter omlag over
30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med
en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt
kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge
flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For
femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste
lavprisselskap av SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. 

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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