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Emirates och Jetstar utökar codeshare-samarbetet med fler
rutter
Flygbolagen Emirates och Jetstar bygger ut sitt program för codeshare- och lojalitetssamarbete
till att gälla hela 30 rutter i Asien och Stilla havsområdet. Härigenom får Emirates kunder ett
utökat utbud av förbindelser till sitt förfogande.
Avtalet mellan bolagen gäller från och med den 26 oktober i år och avser bland annat populära linjer
som Jetstar Airways mellan Melbourne och Ayers Rock/Uluru, Christchurch till Wellington i Nya Zeeland
och tre nya förbindelser med Jetstar Asia mellan Singapore och Penang i Malaysia, Rangoon i Myanmar
och Medan i Indonesien.
Det utbyggda avtalet komplementerar den överenskommelse som gjordes mellan bolagen i februari i år,
gällande 25 linjer i regionen.
Medlemmar av Emirates lojalitetsprogram Skywards kan från och med nu tjäna Skywardsmiles när de
bokar ekonomi Starter Plus-, ekonomi Starter Max- eller Business Max-biljetter på Jetstar Airways,
Jetstar Asia, Jetstar Japan och Valuair liksom inrikesresor med bolaget inom Australien och Nya
Zeeland om dessa ansluter till en internationell flygresa.
”Det utbyggda codeshare-samarbetet med Jetstar utgör ett viktigt steg när vi fortsätter att expandera
antalet destinationer för Emiratesresenärerna”, säger Thierry Antinori, Emirates Executive Vice
President och Chief Commercial Officer.
Enbart Emirates erbjuder för närvarande 145 städer och samarbetet med Jetstar lägger till ytterligare 30
linjer i Fjärran Östern och Stilla havsregionen. Det senare betyder till exempel att Skywardsmedlemmar
kan få en semester i Penang eller ett besök i Nya Zeeland för sina Miles.
Lisa Brock, Jetstars Group Chief Commercial Officer, uttryckte sin glädje över att Jetstars kunder nu
också får tillgång till Emirates stora linjenätverk och att de får möjlighet att ta del av Emirates
lojalitetsprogram.
Emirates kunder får tillgång till Jetstars hela serviceutbud och har rätt till samma generösa bagagevikt
som på Emirates. De får också genomgående boardingpass vid sin första incheckning.
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Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser
och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 142 destinationer i 80 länder över sex kontinenter,
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body-

maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 51 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har
nyligen lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99
miljarder US dollar. Totalt har Emirates order på 379 nya flygplan, till ett värde av mer än 164 miljarder
US dollar.
Emirates Skywards är Emirates prisbelönta bonusprogram och erbjuder fyra nivåer av medlemskap:
Blå, Silver, Guld och Platinum. Medlemmar tjänar Skywards Miles när de flyger med Emirates och
partnerflygbolag, eller när de använder programmets utsedda hotell, biluthyrningar, finansiella, fritideller livsstilpartners. Emirates Skywards som lanserades 2000, fortsätter attrahera folk världen över och
har nu över 10 miljoner medlemmar.
För mer information besök www.emirates.se

