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Norwegian inngår avtaler om tre 787-9
Dreamlinere

Norwegian har inngått avtale om leveranse av tre nye langdistansefly av
typen Boeing 787-9 Dreamliner. To av flyene vil bli levert i 2016 og ett i
2017. Dette er den helt nye, enda mer miljøvennlige og større Dreamliner-
modellen som skal settes i kommersiell trafikk i år.

Norwegian fortsetter å bygge den internasjonale virksomheten og har inngått
avtale om å lease tre langdistansefly av typen Boeing 787-9 Dreamliner.
Norwegian skal etter planen sette to av flyene i trafikk i 2016 og ett i 2017.
Norwegian har i dag fem langdistansefly av typen Dreamliner 787-8 i flåten
og ytterligere tre i bestilling. I tillegg har selskapet seks fly av typen 787-9
Dreamliner i bestilling. Med de nye avtalene som nå er inngått vil selskapets
langdistanseflåte i 2018 bestå av 17 fly.

Fakta om Boeing 787-9 Dreamliner:

• Plass til opp mot 20 % flere passasjerer enn 787-8
• 6 meter (20 fot) lengre enn 787-8
• Betydelig økt fraktkapasitet sammenlignet med 787-8
• 8 prosent lavere drivstoffbruk per sete enn dagens utgave, noe

som også gir tilsvarende lavere miljøutslipp
• Kan fly lengre enn 787-8 (avhengig av kabinkonfigurasjon)
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Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 416 ruter til 126
destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian
frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og
har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 93 fly i flåten med en
gjennomsnittsalder på 4,8 år (per januar 2014). Norwegian faser løpende inn
nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa.
I 2013 ble Norwegian kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente
SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bedømmer
over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest
prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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