
2009-04-27 16:41 CEST

Sänd sms och surfa snabbt från flygplanet
– Norwegian igång redan till hösten

Redan till hösten kan Norwegians passagerare sms:a och surfa snabbt via
höghastighetsbredband under tiden de flyger. Norwegian blir det första
europeiska flygbolaget som får den här typen av snabb bredbandslösning
installerat på sina flyg.

- För oss är det viktigt att våra passagerare får en snabb bredbandslösning
med bra funktionalitet, säger Norwegians IT-direktör och affärsutvecklare
Hans-Petter Anby.

Norwegian kommer att installera bredband i alla nya Boeing 737-800 när de
levererats från Boeingfabriken. De första installeringarna sker under hösten
2009 och de flygplan som redan har levererats kommer också att få
bredbandslösningen.

- Vi har ännu inte bestämt hur mycket det kommer att kosta. Men med tanke
på att vi lever efter filosofin att alla ska ha råd att flyga så ska också alla ha
råd att använda sig av bredband ombord på våra flygplan, säger Anby.

Mellan åren 2008 och 2014 byter flygbolaget Norwegian ut sin
flygplansflotta. Den består idag av Boeing 737-300 och MD80-plan men byts
nu mot 58 nya Boeing 737-800, varav elva redan har levererats. Boeings 737-
800 är en av den mest miljövänliga flygplanstypen som finns på marknaden
idag. I förhållande till ett MD-flygplan reduceras NOxutsläppen med 43
procent och CO2utsläppen med 33 procent. Norwegian kommer att fasa ut de
sista fyra MD-planen i flottan till hösten och kommer därefter endast att flyga
med Boeing 737 flygplan.

Boeing 737-800 är designat för att flyga kort- och medeldistansrutter och har



plats för 189 passagerare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Åsa Larsson, Pressansvarig Mobil: 0735 22 22 42

Norwegian är Skandinaviens största lågprisflygbolag och startade sina första
flygningar den 1 september 2002 med fyra inrikeslinjer i Norge och sex
Boeing 737-300. Bolaget noterades på Oslobörsen i december 2003 och har
idag en flygplansflotta bestående av 40 flygplan. Norwegian har totalt 1 500
anställda på åtta baser i Norge, Danmark, Polen och Sverige och erbjuder 175
linjer till 83 destinationer. Under 2008 transporterade Norwegian 9,1
miljoner passagerare. Huvudkontoret finns i Oslo, Norge. För ytterligare
information se, www.norwegian.se

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

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
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