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Jet Time indgår ACMI-aftale med Transavia
Det danske flyselskab Jet Time har netop indgået en ACMI-aftale med det hollandske lavprisselskab
Transavia, der fungerer som et selvstændigt selskab under Air France-KLM-gruppen.
ACMI står for Aircraft, Crew, Maintenance & Insurance, og betyder, at Jet Time i en fastlagt periode udfører
Transavias flyvninger med sine egne fly og med sit eget mandskab.
Det danske selskab Jet Time har positioneret sig som en stærk ACMI-partner inden for nordeuropæisk
luftfart, hvor British Airways, Finnair, airBaltic og SAS er blandt kunderne. ACMI er et af Jet Times to
forretningsområder, hvor Charterflyvninger for turoperatører i Norden er det største.
Produktionen for det hollandske selskab vil være baseret i en af Transavias faste afgangslufthavne,
Eindhoven (EIN), hvorfra Jet Time fra d. 18 april til d. 6. oktober vil flyve Transavias passagerer i et af sine
nyerhvervede Boeing 737-800 fly til en række europæiske destinationer, herunder Ibiza (IBZ), Malaga (AGP)
og Faro (FAO).
Administrerende direktør Jørgen Holme udtaler:
”Vi glæder os over, at indgå ACMI partnerskab med Transavia og Air France-KLM-gruppen. Denne aftale
henover sommeren 2019 bekræfter, at Jet Time har et efterspurgt ACMI-produkt på det nordeuropæiske
marked.”
I sommersæsonen 2019 har Jet Time fyldte ordrebøger primært inden for forretningsområdet Charter, hvor
over 400.000 ferieglade danskere, svenskere og finner skal flyves på ferie med Jet Time for blandt andre de
fire største nordiske turoperatører; TUI, Bravo Tours, Apollo og Spies.
Jet Time vil henover sommersæsonen 2019 beskæftige 10 egne fly af flytypen Boeing 737-700 NG (6 fly) og
737-800 (4 fly).
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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 omkring 600.000 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, Transavia og andre ledende flyselskaber i
Nordeuropa.
> For mere information om Jet Time gå til selskabets presseside her…
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