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Norwegians aller første Boeing 737 MAX-
fly landet på Oslo Lufthavn i dag

I dag morges landet Norwegians to første Boeing 737 MAX-fly på Oslo
Lufthavn. Norwegian er det første flyselskapet i Europa med denne flytypen,
som er en oppgradert versjon av Boeing 737-800-flyene selskapet allerede
flyr på sine kortruter.

Boeing 737 MAX er neste generasjon kort- og mellomdistansefly med 189
seter og har en rekkevidde som muliggjør interkontinentale flygninger.

- Vi er svært fornøyd med at våre aller første Boeing 737 MAX-fly endelig er



levert slik at de snart kan settes i trafikk. Denne nye flytypen åpner opp for at
vi kan fly interkontinentalt til enda lavere priser. Flyene er mer
drivstoffeffektive og miljøvennlige enn våre nye Boeing 737-800-fly, sier
konsernsjef Bjørn Kjos. 

Norwegians signaturpartner UNICEF vil få en større donasjon i forbindelse
med denne første flygningen. Flere seter om bord ble auksjonert bort til en
gruppe amerikanske luftfartsentusiaster for 200 000 kroner. Disse pengene
går rett til UNICEFs arbeid for vanskeligstilte barn.

Norwegian har til sammen en bestilling på 110 Boeing 73 MAX-fly.
Norwegian vil få levert fire Boeing 737 MAX-fly til i løpet av 2017. Disse
flyene vil fly interkontinentale ruter.

Kontakt for pressen:
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson: tlf. 466 32010

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.

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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