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Norwegian skal lease ti nye Boeing 737
MAX 8

Norwegian fortsetter å øke flyflåten, og har inngått avtaler om å lease fly fra
AerCap. Ti av flyene er fabrikknye Boeing 737 MAX 8 som leveres i første
halvår 2023.

Norwegian har et langvarig samarbeidsforhold til AerCap, verdens største
leasingselskap for fly. De signerte leasingavtalene inkluderer også åtte
Boeing 737-800 NG som inngår i flåten på 70 fly som vil være i trafikk i løpet
av sommeren 2022. Med disse flyene vil Norwegian ha en flåte på 80 fly



sommeren 2023.

– Disse flyene vil bidra til at vi når målsettingen om å bygge en større,
moderne og mer drivstoffeffektiv flåte. Flåteutvidelsen er viktig når vi skal
levere våre produkter og tjenester i et omfattende rutenettverk i Norden og
til europeiske destinasjoner, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Boeing 737 MAX 8 har omtrent 14 prosent lavere drivstofforbruk
sammenlignet med forrige generasjons fly, og vil bidra til at Norwegian når
målet om å redusere sine CO2-utslipp med 45 prosent i 2030 sammenlignet
med 2010-nivå.

Norwegian har tidligere kunngjort leasingavtaler som vil øke flåten fra
dagens 51 fly til en flåte på 70 til sommeren. Selskapet har mulighet til å
erstatte noen av flyene i disse avtalene med tilsvarende kortdistansefly fra
Airbus.

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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