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Loganair tecknar nytt avtal för Saab Aircrafts 
reservdelsprogram 

 
British Airways franchisepartner Loganair Ltd, med bas i 
skotska Glasgow, har valt att fortsätta med Saabs 
reservedelsutbytesprogram (PEP) och tecknade nyligen ett 
nytt treårsavtal. Det nya avtalet omfattar flygbolagets växande 
flotta, som består av elva Saab 340B- och två Saab SF340A-
flygplan och har ett uppskattat värde på 6 miljoner US-dollar 
för hela kontraktstiden.  

 
 

Saab 340-operatören Loganair har efter ett framgångsrikt sexårigt PEP-
serviceavtal valt att förlänga programmet och har nyligen tecknat ett nytt 
treårsavtal med Saab Aircraft. Det nya kontraktet värderas uppskattningsvis till 
över 6 miljoner US-dollar i intäkter för Saab under avtalsperioden. 
 
– Vi är nöjda med att kunna fortsätta vårt nära samarbete med Saab Aircraft 
genom att medverka i PEP. Att vara med i PEP var ovärderligt när de två 
första Saab 340B-flygplanen togs in i flygbolaget och är precis lika viktigt i dag 
då flottan har ökat till tretton flygplan, säger Jim Cameron, Loganairs vd. 
 
Saab Aircraft AB:s vd Michael Andersson tillägger:  
 
– Vi på Saab Aircraft är glada över att Skottlands flygbolag Loganair fortsätter 
vara med i Saabs program för reservdelsutbyte. Loganair har medverkat i 
PEP sedan de 1999 började flyga med Saab 340 och att de nu väljer att 
förlänga samarbetet under en ny period, och samtidigt öka deras Saab 340-
flotta, är ett tydligt erkännande av kvaliteten på Saabs supporttjänster. Vi ser 
fram emot att bidra till att Loganairs redan nu så framgångsrika verksamhet 
utvecklas än mer.  
 
Skotsk flygverksamhet är liktydigt med Loganair Ltd och företaget har sedan 
1962 knutit samman samhällena på sin hemmamarknad med flyg, vilket lett till 
att bolaget med stolthet förärats titeln Skottlands flygbolag. Såväl som att 
erbjuda livsviktiga förbindelser med avlägsna ösamhällen, möter bolaget 
affärsresenärernas behov av täta förbindelser mellan Skottlands städer. 
Loganair spelar också en stor roll på Irland med flygningar mellan Glasgow 
och Dublin, Cork, Londonderry samt mellan Dublin och Knock. 
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Genom Loganairs franchiseavtal med British Airways sträcker sig nätverket av 
tillgängliga flygdestinationer långt bortom Loganairs lokala marknad. Reguljära 
flygförbindelser via Aberdeen, Edinburgh, Glasgow och Inverness och vidare 
ut på British Airways nätverk ser till att affärs- och fritidsresenärer kan glädja 
sig åt Loganairs och British Airways kundtjänsts höga standard, kvalitet och 
gästfrihet. 
 
Genom att vara ansluten till oneworld sträcker sig Loganairs räckvidd verkligen 
över hela världen. Alliansen mellan världens ledande flygbolag – inklusive 
American Airlines, British Airways, Cathay Pacific och Qantas, oneworld och 
Loganair – erbjuder världsresenären ett världsomspännande nätverk med över 
550 destinationer världen över.   
 
Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och Sterling i Virginia, USA, erbjuder 
operatörer över hela världen support och underhåll för den sammanlagda 
flygplansflottan på över 500 Saab 340- och Saab 2000-flygplan.  
 

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad 
spetskompetenser och förmågan till systemintegration. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Åsa Thegström, Sales and Marketing, Saab Aircraft AB 
Tfn 013-18 57 41 
John Belanger, PR & Communications, Saab Aircraft AB 
Tfn 013-18 31 01   
www.saabaircraft.com 
www.saab.se 
 
Kontaktperson på Loganair 
Chris Gilmour, Beattie Communications  
Tel. 0044-1698 78 78 94 / 0044-7730 41 50 36 
chris.gilmour@beattiegroup.com 
www.loganair.co.uk  
 
 


