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Turnaround:

Jet Time rydder op i flyflåde
Jet Time, Danmarks største flyselskab, skilte sig i denne uge af med to passagerfly og et
fragtfly. Oprydningen er et led i en turnaround af Jet Time, der bl.a. ved at udskifte dele af
selskabets flåde, skal sikre sorte tal på bundlinjen.
I går 12. april returnerede Danmarks største flyselskab, Jet Time, et fragtfly af typen Boeing
737-300 tilbage til udlejeren i Sydafrika. Udover 737’eren har Jet Time også afleveret
foreløbigt to passagerfly af typen ATR72-500 tilbage til NAC (Nordic Aviation Capital). Flyene
har været en del af Jet Times flåde i to år.
’Vi er i gang med vores turnaround, der skal bringe sorte tal tilbage på bundlinjen. En del af
planen er at forenkle vores flyflåde, så vi går fra fem flytyper til kun tre. Det gør man ikke fra
den ene dag til den anden. Men vi har netop afleveret tre fly af de typer, vi ikke vil benytte os
af fremover’, siger CEO, Teddy Zebitz, der siden januar har været i spidsen for Jet Time.
De tre fly vil løbende blive erstattet af fly af typerne Boeing 737-700 og ATR72-600, der er to
af de kun tre flytyper, Jet Time vil benytte sig af fremover.
Som erstatning for de afleverede fly har Jet Time foreløbig leaset ét fly af typen B737-700 de
næste 50 måneder, som fra maj måned står klar til at tilbyde den service, kunderne kender.
Ud over forenklingen af flyflåden, er Jet Time i gang med en række andre tiltag, der skal sikre
Jet Time sorte tal allerede i 2017.
’Den hurtige vækst i Jet Time de seneste par år har skabt et selskab, der har bredt sig over for
meget. Derfor er en meget vigtig del af strategien at formindske kompleksiteten og dermed
reducere omkostningerne i selskabet til vedligehold og drift. Det er vi godt i gang med’, siger
Teddy Zebitz.
Jet Time har p.t. fem flytyper i flåden. Målet er i ved udgangen af 2017 at have en såkaldt
enhedsflåde bestående af tre flytyper: ATR72-600, B737-700 og B737-400.
> Facts om de fem flytyper…
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FAKTA OM JET TIME
Jet Time blev etableret i 2006 og er i dag det største danskejede flyselskab. Selskabet leverer Businessto-Business flytransportløsninger med fokus på service, punktlighed og sikkerhed for både
charterrejsebureauer, fragtselskaber og andre flyselskaber i Nordeuropa. Jet Time er Europas næststørste
flyselskab inden for sin niche som underleverandør til andre luftfartsselskaber. Jet Time er én af
Danmarks største virksomheder med en årlig omsætning på mere end 1,7 mia. kroner og omkring 700
ansatte. Flyflåden tæller 30 fly af typen Boeing 737 og ATR72.
For mere information og pressefoto gå til Jet Times presseside her…

