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Norwegian tar bolagets Boeing 737 MAX
8 ur drift efter rekommendation av
europeiska luftfartsmyndigheter

Efter rekommendation från europeiska luftfartsmyndigheter har Norwegian
beslutat att tills vidare ta bolagets 18 Boeing 737 MAX 8 på marken.
Norwegian är i tät dialog med Boeing och luftfartsmyndigheter och följer
deras rekommendationer och instruktioner. Norwegian kommer att göra sitt
yttersta för att ta hand om alla kunder som berörs av detta.

–Norwegian har beslutat att ta våra Boeing 737 MAX 8 ur drift tills vidare
efter rekommendation från flera luftfartsmyndigheter. När
luftfartsmyndigheter kommer med rekommendation om detta så följer vi
naturligtvis deras riktlinjer. Vi beklagar att passagerare drabbas av detta men
säkerheten för våra passagerare och anställda kommer alltid först, säger
Tomas Hesthammer, Norwegians Director of Flight Operations.

Norwegian har över 110 Boeing 737-800 i flottan och de berörs inte av detta.
Bolagets Dreamlinerplan berörs inte heller av detta.

Norwegian kommer att göra sitt yttersta för att ta hand om kunder som
drabbas och kommer nu att omdisponera flygplansflottan för att begränsa
konsekvenserna. 

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 3,8 år. Under
2018 flög över 37 miljoner passagerare med Norwegian.



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.
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