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Norwegian köper ytterligare 15 nya
Boeing 737-800

Norwegian har idag tecknat ett avtal med Boeing om att köpa ytterligare 15
nya Boeing 737-800 flygplan med leverans mellan 2015 och 2018. Bolaget
har sen tidigare en köporder hos Boeing på 63 nya 737-800:or med leverans
fram till 2016.

– För oss är det viktigt att vara framtidsinriktade och tänka långsiktigt.
Dagens utökade köporder ger oss möjligheten att säkra fler nya flygplan för
vår fortsatta tillväxt. Inte minst ger det oss möjlighet att sänka kostnaderna
ytterligare, vilket är helt avgörande på en mycket konkurrensutsatt
flygmarknad.  Fortsätter bränslepriserna att vara höga, är det av ännu större



vikt att flyga med helt nya och bränslesnåla flygplan och på Norwegian vill vi
hellre äga än leasa. Dessutom kommer vi vid en tidpunkt att börja fasa ut
våra första Boeing 737-800 flygplan. Då är det helt avgörande att vi har
möjlighet att köpa nya. Ur ett miljöperspektiv är det viktigt med nya flygplan.
Vi vet att det hela tiden kommer förbättringar från Boeing, så på så sätt är
nya flygplan en win-win situation för både passagerare, miljön och för oss
som bolag, säger Norwegians VD och koncernchef Bjørn Kjos. 

Branschledande 
– Norwegian fortsätter att vara en ledande aktör i flygbranschen, genom att
erbjuda sina resenärer ny Dreamlinerinteriör och trådlöst internet ombord på
sina nya Boeing 737-800 flygplan. I tillägg är våra 737-800:or de mest
bränsleeffektiva i sitt slag. Norwegian har uppnått en stor framgång och vi är
stolta över att vara en viktig bidragsgivare genom vår leverans av nya 737-
800:or, säger Boeings Vice President Sales & Marketing, Marlin Dailey. 

Stor order
Under 2007 beställde Norwegian 42 flygplan från Boeing till ett listpris på
mer än 18 miljarder norska kronor. Efter hand har ordern ökat till 63 flygplan
för leverans mellan 2008 och 2014. Av ordern har 19 flygplan redan
levererats -från 2009 och fram till idag. Ordern ökar nu till totalt 78 flygplan.
Norwegian fasar samtidigt ut äldre Boeing 737-300 fortare än planlagt.
Flygplansflottan består idag av totalt 58 flygplan.

Framtida leveranser
Alla nya 737-800 flygplan kommer att levereras med CFM Evolution motorer,
Boeing SKY-interiör och trådlöst internet. Med de nya flygplanen kommer
Norwegians flygplansflotta ligga i täten i hänsyn till miljö och
passagerarkomfort.

Leveranschema (i huvudsak köp)
2011    15  (11 levererade)        Boeing 737-800
2012    13                               Boeing 737-800
2012      1                               Boeing 787-8 Dreamliner
2013    10                               Boeing 737-800
2013      3                               Boeing 787-8 Dreamliner
2014    11                               Boeing 737-800
2015      7                               Boeing 737-800
2015      1                               Boeing 787-8 Dreamliner
201610                               Boeing 737-800
2017      5                               Boeing 737-800



2018      2                               Boeing 737-800

För mer information:
Frode Foss, Finansdirektör Norwegian + 47 91 63 16 45
Åsa Larsson, Pressansvarig Norwegian +46 735 22 22 42

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar
har Norwegian haft en stark passagerartillväxt de senaste åren och
erbjuder 238 linjer till 98 destinationer i Europa, Nordafrika och
Mellanöstern. Norwegian transporterade nära 13 miljoner passagerare under
2010, har 2 500 anställda och en flygplansflotta bestående av 57 flygplan
(april 2011). 73 ny Boeing 737-800W levereras mellan 2008 och 2014 och
innebär att Norwegian kommer att ha den mest moderna, effektiva och mest
miljövänliga flygflottan i kommersiell drift när alla flygplan är på plats. För
mer information besök www.norwegian.com
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