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Norwegian lanserer innsjekk på Oslo S

Norwegian gjør det lettere for de reisende i julerushet. I morgen torsdag 17.
desember åpner Norwegian som første flyselskap nye innsjekkingsautomater
på Oslo S. Dermed kan de mange flytogpassasjerene reise ferdig innsjekket til
Gardermoen.

Som første flyselskap åpner Norwegian 17. desember to nye
innsjekkingsautomater i flytogterminalen på Oslo S. I januar økes kapasiteten
ytterligere på Oslo S, og til sommeren får Drammen stasjon samme mulighet
til enkel og effektiv innsjekk.

- Vi ønsker å gjøre reisen så enkel og bekvem som mulig for passasjerene, og
unngå julerushet på flyplassen. Hver gang det kommer et flytog til
Gardermoen vet vi at det oppstår køer ved automatene. Ved at vi nå åpner for
innsjekk allerede på flytoget vil mange komme ferdig innsjekket til
Gardermoen og kan gå rett til bagasjeinnleveringen, sier sjef for stasjon i
Norwegian, Bjørn Erik Barman-Jenssen.

- Passasjerne kan sjekke inn på Oslo S inntil en time før flyavgang. I dag må
man møte senest en halv time før flyet går for å levere bagasje. Det er
dermed de samme tidene som gjelder i forhold til ankomsttid på flyplassen,
men den store fordelen for passasjerene er at de kan gjøre unna
innsjekkingen med en gang de kommer på flytogterminalen, sier Barman-
Jenssen.

- Vi er opptatt av at de reisende skal kunne bruke ventetiden til noe fornuftig,
og dette tiltaket tror jeg folk vil sette stor pris på. Det er nok et eksempel på
at flyreisen kan begynne med Flytoget, sier administrerende direktør Linda
Bernander Silseth i Flytoget.

Konkurranse om raskeste 



For å markere åpningen arrangerer Norwegian en konkurranse for de
flyreisende på Oslo S, der den som raskest sjekker inn vinner en reise for to til
en valgfri destinasjon i Europa. Konkurransen finner sted på flytogterminalen
på Oslo S 17. desember i tiden 08:00 til 10:00.

Kontaktperson: 
Sjef stasjon Bjørn Erik Barman-Jenssen, tlf 47463369

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

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