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Norwegian lanserar gratis WiFi på
långdistanslinjer

Norwegian kommer att installera WiFi på bolagets långdistansplan och blir
därmed första lågprisbolaget i världen som erbjuder gratis WiFi på
interkontinentala flygningar. 

Norwegians passagerare får nu ännu mer att glädja sig åt: Bolaget kommer
löpande att installera WiFi ombord på över hälften av alla Dreamlinerplan.
Norwegians Boeing 737 MAX-plan kommer också att få WiFi installerat. 

Norwegians passagerare som flyger mellan Europa och Nord- och Sydamerika
samt mellan Europa och Asien kommer därmed få möjlighet att vara



uppkopplade till WiFi för att surfa, läsa email och hålla sig uppdaterade på
sociala medier.

– Sedan vi lanserade WiFi på våra flygningar i Europa 2011 har flera miljoner
kunder surfat ombord. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra
kundupplevelsen och är stolta över att vara det första lågprisbolaget som
erbjuder gratis WiFi på långdistansflygningar, säger Boris Bubresko, chef för
affärsutveckling på Norwegian. 

Norwegians allra första Boeing 787-9 Dreamliner som har fått WiFi installerat
har registreringsnummer G-CKWP och pryds av den amerikanske författaren
Mark Twain på bakpartiet.

Två WiFi-alternativ
Norwegians långdistanspassagerare kommer att kunna välja mellan två WiFi-
alternativ: «Basic Option» och «Premium Option»: «Basic Option» är gratis
och gör det möjligt att surfa online samt skicka meddelanden och email.
«Premium Option» är höghastighets-WiFi som gör det möjligt att streama
musik, filmer och tv-serier. «Premium Option» kostar €12.95 EUR / $14.95
USD för tre timmar.

Fakta om Norwegians WiFi
År 2011 blev Norwegian första flygbolaget i världen att lansera gratis WiFi på
linjer i Europa. Norwegian lanserade även Video On Demand för några år
sedan och som ger passagerare ombord på Europalinjer tillgång till
Norwegians underhållningsportal via den egna mobila enheten. I november
2015 var Norwegian första flygbolag att erbjuda direktsänd tv på flygningar
inom Europa.

För mer information, endast för media:
Norwegians kommunikationschef
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com

Norwegian är det femte största lågprisbolaget i världen med över 11 000
medarbetare. Bolaget trafikerar över 500 linjer till över 150 destinationer i
Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Sydamerika och Karibien.
Norwegian har en flygplansflotta på cirka 160 plan. Bolaget har en av
världens yngsta flygplansflottor med en genomsnittsålder på 3,7 år. Under
2018 flög över 37 miljoner passagerare med Norwegian.
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Norwegian är det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest
miljövänligt över Atlanten enligt The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

De senaste fyra åren har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För sjätte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

Kontaktpersoner

Charlotte Holmbergh 
Presskontakt
Director of Communications and Public Affairs 
charlotte.holmbergh@norwegian.com
+46 709890518
Skicka SMS eller e-post för snabbast kontakt

Pressnummer ENDAST för media: 
Presskontakt
+47 815 11 816  eller press@norwegian.com  

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.norwegian.com/
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
mailto:charlotte.holmbergh@norwegian.com
tel:+46 709890518
tel:+46 709890518

