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City-air Germany AG tecknar order på två Saab 340B flygplan  
 
City-air Germany AG introducerar den 32-sitsiga Saab 340B på flygrutter mellan Berlin 
och Muestner/Osnabruck samt Dortmund och startar även en förbindelse med Salzburg 
från Berlin’s flygplats Templehof. Företaget riktar sig till affärsresenärer genom att 
erbjuda en hög grad av bekvämlighet och service. De blir den andra operatören i 
Tyskland som flyger med Saab 340 på inrikes och internationella rutter. 
   
– Vi valde Saab 340 för dess ideala sätt att kombinera passagerarservice med driftskostnader. 
Vårt mål är att erbjuda våra passagerare den maximala bekvämlighet som 340 ger i form av 
rymlig övre förvaring, lädersäten, en garderob vid ingången, varma måltider och en 
komfortabel kabinmiljö, säger VD Ernst Brokbals. 
 
City-air inriktar sig på att ge bekväm, snabb service på de marknader som har mycket lite av 
direktförbindelser. Flygplanen kommer att utgöra ett komplement till de existerande ATR-42 
och senare ersätta de fyra Metro som sköter flygningarna idag. City-air betjänar idag åtta 
inrikes marknader i Tyskland samt den internationella destinationen Köpenhamn. 
 
Saab Aircraft Leasing AB kommer under de närmaste veckorna att anpassa både interiör och 
exteriör för planen i nära samarbete med City-air. Flygbolaget kommer även att integreras i 
Saab Aircrafts kundanpassade supportservice. 
 
Saab Aircraft Leasing handhar en portfölj omfattande 289 flygplan av typerna Saab 340 och 
Saab 2000 uthyrda till 25 kunder i 13 länder. Företaget som har 35 anställda har 
huvudkontoret i Washington, DC och regionkontor i Stockholm, Sverige; Tokyo, Japan; och 
Sydney, Australien. SAL är en del av Saab Aviation Services Business Area i Saab AB. 
 
Saab är ett av världens ledande företag inom högteknologi och har sin huvudsakliga inriktning 
på försvars-, flyg- och rymdteknologi. Koncernen spänner över ett brett spektrum av 
kompetens och resurser för systemintegrering. 
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