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Jet Time flyver for SAS i april og maj
Danske Jet Time har i mange år været samarbejdspartner til SAS og senest opereret et fast program på
flytypen ATR-500 og 600 på ruter i Skandinavien. Denne operation er afsluttet, men det betyder ikke, at Jet
Time og SAS har afsluttet deres mangeårige partnerskab.
Jet Time og SAS har netop indgået en ACMI-aftale (red. Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), hvor Jet
Time flyver på vegne af SAS i april og maj måned. Jet Time skal fra d. 15 april flyve Boeing 737-700 kapacitet
for SAS på ruter i Skandinavien og Europa med base i København.
På hverdage skal Jet Time flyve SAS passagerer til Gøteborg fire gange om dagen og til Bologna i Italien én
gang dagligt. I weekenderne udvides destinationerne til Zürich, Stavanger og Bergen.
Produktionen for SAS løber indtil medio maj måned.
CEO Jørgen Holme udtaler:
”Den nye ACMI kontrakt bekræfter den tillid til Jet Times leverance og serviceniveau, som det mangeårige
samarbejde med SAS har foranlediget”.
Jet Time har ligeledes i forårsmånederne en ACMI produktion i gang for en anden partner, nemlig Finnair,
hvor første fly lettede mod Budapest fra Helsinki d. 25 marts. Jet Time flyver til destinationerne Budapest,
Wien og Berlin fra Helsinki for Finnair indtil midten af juni.
Jørgen Holme fortsætter:
”Vi har i forårsmånederne traditionelt mindre produktion grundet overgangen fra vinter- til
sommerprogrammet – og det er meget positivt, at vi i både april og maj i år har vores fly i luften mere end
tidligere”.
I sommersæsonen 2018 har Jet Time fyldte ordrebøger primært inden for forretningsområdet Charter, hvor
over 220.000 ferieglade danskere, svenskere og finner skal flyves på ferie med Jet Time. Dermed kan Jet
Time melde stort set ”udsolgt” frem til november måned 2018.
Jet Time beskæftiger i øjeblikket 6 egne fly af flytypen Boeing 737-700 NG samt 3 Boeing 737-800 fra TuiFly.
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FAKTA OM JET TIME
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Jet Time sender hvert år mere end 400.000 skandinaver og
nordeuropæere på ferie til sydens sol. Ud over at flyve chartergæster på deres ferierejse, flyver Jet Time for andre flyselskaber, der
mangler kapacitet. Blandt kunderne er Norwegian, SAS, Finnair, British Airways, AirBaltic og andre ledende flyselskaber i
Nordeuropa.
> For mere information om Jet Time gå til selskabets presseside her…
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