
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Selskabet opere-
rer som en Business-to-Business virksomhed, der leverer flytransportløsninger for 
både charterrejsebureauer og andre flyselskaber samt andre med gruppetrans-
portbehov.  
 
Service og fleksibilitet er kerneområder i Jet Times forretning, som fokuserer på 
at yde den service samt gøre den lille forskel, der er med til at skabe en god rej-
seoplevelse.  
 
Jet Time var fra virksomhedens opstart et rent charterselskab, men forretningen 
er siden da blevet udvidet til også at inkludere flyvning på ACMI-aftaler (udleje 
af flykapacitet til andre flyselskaber), som er et forretningsområde, der udgør en 
stadig større del af Jet Times samlede produktion.
 
I 2014 oprettede Jet Time det finske datterselskab, Jet Time OY. Selskabet er pla-
ceret i Helsinki, hvor to Boeing 737-fly har fast base.
 
Jet Time har siden virksomhedens opstart vokset fra et være et lille selskab med 
to fly og en håndfuld ansatte til at være det største dansk-ejede flyselskab og en 
stor dansk virksomhed med en årlig omsætning på mere end 1,2 mia. kroner og 
mere end 300 ansatte. 

Jet Time opererer en enhedsflåde bestående af seks B737-700 passagerfly med 
udgangspunkt i baserne i CPH, BLL og HEL. Flyene er bemandet af crew på  
danske og finske overenskomster. 

OM JET TIME



FORRETNINGSOMRÅDER
Jet Time har to forretningsområder som grundlag for  
selskabets produktion. 

CHARTERFLYVNING
Charterflyvning for rejseoperatører samt enkeltcharterflyvninger.  
 
Flyvningerne er typisk booket 12 måneder i forvejen i serier på 10-26 uger. Som 
regel bookes der flere serier af gangen. 

Dækker også over eventbaseret Ad Hoc-flyvninger og Special Charters for andre 
kunder som f.eks. fodboldklubber, private firmaer eller Forsvaret.  
 
Charter udgør på årsbasis cirka 85 % af Jet Times omsætning. Blandt kunderne 
er TUI og Thomas Cook.  
 

ACMI
Flyvninger for andre luftfartsselskaber.  
 
Jet Time flyver på ACMI-basis (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) på vegne 
af andre selskaber, samt for selskaber, der har kortvarigt behov for flykapacitet.  
 
ACMI udgør på årsbasis cirka 15 % af Jet Times omsætning. Blandt kunderne er 
SAS, Finnair og Air Greenland.  



JET TIMES FLÅDE

Boeing 737-700

Antal Boeing 737-fly i flåden: 6
Passagersæder:   148 
Maksimal rækkevidde:  4.800 km
Hastighed (take-off):   220-320 km/t
Hastighed (landing):   200-250 km/t
Vingefang:    36 meter
Marchhastighed:   850 km/t
Maksimal brændstofmængde: 26.000 liter
Besætning Dk:   2 piloter, 3 kabinebesætningsmedlemmer
Besætning FIN:   2 piloter, 4 kabinebesætningsmedlemmer 
 



JET TIME I TAL

Årlige bloktimer i alt:   29.000 

Antal medarbejdere i alt:  +300

Antal Boeing 737-fly i flåden: 6

Årlig omsætning:    +1.2 mia. 

KONTAKT

Jet Time A/S, Hovedkvarter:
 
Amager Strandvej 390-392
2770 Kastrup
Danmark 

Tlf:  +45 32 46 73 00 
Mail: info@jet-time.dk 
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