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ג'ט איירווייס תהיה הראשונה בהודו להפעיל מטוס בואינג 737
MAX
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חברת התעופה ההודית קיבלה את המטוס הראשון מתוך  150המטוסים שהזמינה
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ג'ט איירווייס ,חברת התעופה השנייה בגודלה בהודו ויצרנית המטוסים בואינג ציינו את מסירתו של מטוס הMAX 737-
הראשון של החברה .ג'ט איירווייס ) , (Jet Airwaysחברת התעופה הבינלאומית תהיה הראשונה בהודו לצרף לצי
המטוסים שלה את הבואינג  MAX 737החדיש ,מה שיעניק חסכון ויעילות בהוצאות הדלק וגם חווית לקוחות משודרגת
ומשופרת.
בואינג  - 737עמוד התווך בצי מטוסי החברה
"בואינג  MAX 737החדש הוא חלק מרכזי באסטרטגיית הצמיחה העתידית שלנו ואנחנו גאים להיות חברת התעופה

Page: 1

ג'ט איירווייס תהיה הראשונה בהודו להפעיל מטוס בואינג MAX 737
/https://www.ias.co.il/%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99/%d7%92%d7%98-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%93%d7%95-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7

הראשונה בהודו להציע לקהל לקוחותינו את המטוס החדש" ,אמר נארש גויאל ,יו"ר ג'ט איירווייס" .מטוסי ה 737-הינם
עמוד התווך בצי המטוסים שלנו זה כבר שנים רבות ואנחנו נרגשים לקראת קבלתו של מטוס הבואינג  MAX 737החדש
שימנף את הצי שלנו עוד יותר .מטוס הבואינג  MAX 737מבטיח עלויות דלק נמוכות יותר ושדרוג חווית הטיסה של
הנוסעים ,מה שיאפשר לנו לחזק את שם החברה שלנו כחברת התעופה המובילה בהודו".
מדובר במסירת המטוס הראשון מתוך  150מטוסי  MAX 737שהזמינה ג'ט איירווייס ,כחלק משתי עסקאות שהזמינה
החברה בשנת  2015ובתחילת השנה הנוכחית.
"מסירת המטוס החדש הינה אבן דרך נוספת ביחסים הארוכים והטובים של בואינג וג'ט איירווייס" ,אמר דינש
קסקאר ,סגן נשיא מכירות בכיר אסיה פסיפיק והודו בבואינג" .ג'ט איירווייס ממשיכה להוביל בשוק תחרותי מאוד
ואנחנו בטוחים כי מטוסי  MAX 737החדשים יעזרו לחברת התעופה בעמידה ביעדים שלה בהצלחה ובהמשך צמיחה".
ג'ט איירווייס היא חברת התעופה השנייה בגודלה בהודו עם צי של כ 120-מטוסים ,ורשת של יותר מ 60-יעדי טיסה
ב 15-מדינות ברחבי העולם.
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כל  1.5שניות,
מטוס 737
ממריא או נוחת ה MAX 737 -הוא המטוס הנמכר ביותר בהיסטוריה של בואינג .צילום יח"צ
בשדה תעופה
כלשהו ברחבי
העולם.
בממוצע ,יותר מ 2,800-מטוסי  737נמצאים באוויר בכל זמן נתון.
יותר מ 22-מיליארד בני אדם טסו במטוס בואינג  737עד היום.
בואינג  737טס יותר מ 122-מיליארד קילומטרים ,מספר זה מקביל לעיקוף כדור הארץ  5מיליון פעמים.
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