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Norwegian har overtatt nytt jubileumsfly
fra Boeing

Norwegian er Boeings jubileumskunde nummer 200 med det nye Dreamliner-
interiøret Boeing SKY. Norwegian er dermed det flyselskapet i verden som
har fått flest fly med det nye interiøret. Jubileumsflyet som landet på
Gardermoen i morges vil få Thorbjørn Egner på halen.

Norwegian har i år faset inn 16 fabrikknye Boeing 737-800-fly med
Dreamliner-interiør og 13 nye fly skal inn i flåten neste år. Årets siste
flyleveranse LN-DYW landet på Gardermoen i morges etter en ni og en halv
times flytur direkte fra Seattle. Norwegian har nå totalt 18 fly med Boeing
SKY. Kabinen har mange fortrinn med mindre støy, større hattehyller og



bedre beinplass.

- Det er hyggelig å være Boeings jubileumskunde, og ekstra hyggelig er det å
markere noe som passasjerene våre får glede av hver dag. Med det nye
Dreamliner-interiøret har våre passasjerer fått en helt ny og bedre
reiseopplevelse. Ferske undersøkelser viser også at det nye interiøret øker
kundetilfredsheten ytterligere, noe som også er et konkurransefortrinn for
selskapet, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian.

Stor flybestilling

I 2007 bestilte Norwegian 42 fly fra Boeing til en listepris på mer enn 18
milliarder norske kroner. I etterkant er ordren økt til 63 fly i perioden 2009 til
2016. Ordren ble tidligere i år økt med 15 til totalt 78. Norwegian faser også
ut eldre Boeing 737-300 raskere enn planlagt, slik at selskapet innen 2013 vil
ha en av de mest moderne, kostnadseffektive og miljøvennlige flyflåtene i
Europa.

Kontaktperson:

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. 97 55 43 44

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke
land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (297 ruter og 110 destinasjoner
per november 2011). Med lave priser og kundevennlige løsninger har
selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet 13
millioner passasjerer i 2010. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2
500 ansatte. Norwegian har 61 fly i flåten (per november 2011). Norwegian
faser løpende inn nye, mer miljøvennlige Boeing 737-800-fly og får levert 78
fly direkte fra Boeing-fabrikken fram mot 2018. Norwegian vil ha en av
Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåter når de nye flyene er på
plass.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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