Η AEGEAN Airlines οριστικοποιεί
30 αεροσκάφη της οικογένειας A320neo

την

παραγγελία

για

Η συμφωνία αγοράς ακολουθεί μετά από μνημόνιο συμφωνίας που
υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2018.
Τουλούζη, 22 Ιουνίου 2018 – Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα, η AEGEAN
Airlines, οριστικοποίησε την παραγγελία της για την αγορά 30 αεροσκαφών A320neo σε μια
τελετή στην Αθήνα, στην οποία παρευρέθηκε και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Η συμφωνία αγοράς, η οποία αποτελείται από 10 αεροσκάφη A321neo και 20 A320neo,
υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της AEGEAN, Ευτύχιο Βασιλάκη, και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Airbus, Tom Enders. Η συμφωνία αυτή ακολούθησε μετά από προηγούμενο
μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2018. Επί του παρόντος, η AEGEAN
διαχειρίζεται έναν στόλο από 49 αεροσκάφη Airbus (37 A320, 11 A321 και 1 A319).
Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN δήλωσε: «Η συμφωνία μας με την Airbus
αυξάνει τις δυνατότητες ανάπτυξης της AEGEAN μαζί με έναν αξιόπιστο και μακροχρόνιο
συνεργάτη. Επενδύουμε στα αεροσκάφη A320neo, τα οποία έχουν σημειώσει μεγάλη
εμπορική επιτυχία, για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να βελτιώσουμε
περαιτέρω την προσφορά των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας. Πιστέυουμε στην
ικανότητα των ανθρώπων μας να διαπρέπουν σε αυτό που κάνουν και αξίζουν να έχουν το
καλύτερο υλικό για τη δουλειά».
«Η AEGEAN Airlines αποτελεί λαμπρό παράδειγμα μιας δυνατής αεροπορικής εταιρείας με
εξαιρετική διαχείριση. Κατάφερε να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση της χώρας και να
βγει από αυτήν πιο δυνατή. Επιπλέον, η προσήλωση της AEGEAN στον πελάτη και η
προσοχή της στην υπεροχή των υπηρεσιών της, κατέστησαν την εταιρεία μια από τις πιο
βραβευμένες εταιρείες σε ό,τι αφορά στην ικανοποίηση πελατών», δήλωσε ο Tom Enders,
Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus. «Είμαστε πολύ περήφανοι που η AEGEAN επέλεξε την
Airbus για να δώσει ώθηση στην απόδοση του μελλοντικού στόλου της.»
Το A320neo ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων
νέας γενιάς και ακροπτερυγίων Sharklet, τα οποία συνδυαστικά παρέχουν τουλάχιστον 15%
εξοικονόμηση καυσίμων κατά την παράδοση και 20% έως το 2020. Με περίπου
6.100 παραγγελίες από 100 πελάτες, το A320neo έχει καταλάβει περίπου το 60% του
μεριδίου της αγοράς.
Το A321 είναι το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των A320 και διαθέτει καθίσματα για
185 έως και 240 επιβάτες, ανάλογα με τη διαμόρφωση της καμπίνας. Εξοπλισμένο με
κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας, τις τελευταίες εξελίξεις της αεροδυναμικής καθώς και
καινοτομίες στην καμπίνα, το A321neo μπορεί να πετάξει έως και 4.000 ναυτικά μίλια (7.400
χιλιόμετρα) χωρίς στάση, περισσότερο από κάθε άλλο αεροσκάφος μονού διαδρόμου.
***
Σχετικά με την Airbus
Η Airbus είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της αεροναυπηγικής, του διαστήματος και των συναφών
υπηρεσιών. Το 2017 σημείωσε έσοδα ύψους 59 δισ. ευρώ, τα οποία επαναδιατυπώθηκαν για το ΔΠΧΠ 15 και
απασχολούσε περίπου 129.000 εργαζόμενους. Η Airbus προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα επιβατικών
αεροσκαφών 100 έως και άνω των 600 καθισμάτων. Η Airbus είναι επίσης, ευρωπαίος ηγέτης στην προμήθεια
αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μάχης, μεταφοράς και αποστολών, καθώς και μια από τις ηγετικές διαστημικές
εταιρείες παγκοσμίως. Στα ελικόπτερα, η Airbus διαθέτει τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στα στροφειόπτερα της
πολιτικής και της πολεμικής αεροπορίας.
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