Warszawa, 01.09.2017 r.

Enter Air: Podpisanie kolejnej umowy z Rainbow Tours

Enter Air i Rainbow Tours zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2018 – Zima
2018/2019. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 46,3 mln USD (ok. 165 mln zł)
i jest o 41 % wyższa od ubiegłorocznego kontraktu pomiędzy stronami.
– Polski rynek turystyczny rośnie ostatnio bardzo dynamicznie. Polacy nie tylko zarabiają coraz lepiej,
ale polska pogoda jest coraz bardziej kapryśna, dlatego nasi rodacy chętniej latają na wakacje do
ciepłych krajów. Rainbow Tours i Enter Air współpracują od wielu lat i obie strony na niej korzystają.
Mamy nadzieję, że będzie dalej kontynuowana – mówi Grzegorz Polaniecki, Prezes Enter Air. –
Bardzo dobrze rozwija się też popyt na rynkach zagranicznych, dlatego rozważamy zwiększenie floty w
przyszłym roku. Po wymianie floty starszej generacji na samoloty B737-800, uzyskaliśmy większą
efektywność i niezawodność operacyjną, która jest doceniana przez naszych partnerów w Polsce i za
granicą. W przyszłym roku, w sezonie zima 2018/19 będziemy mogli zaoferować klientom najnowszej
generacji samolot B737-8 MAX – dodaje Prezes.
1 września 2017 roku Enter Air S.A. podpisał z Rainbow Tours Umowę Charteru (Air Charter Agreement)
dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019. Umowa
została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2019 r. i na jej podstawie Enter Air zapewni
touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu.
Szacunkowa wartość zawartego kontraktu wynosi 46,3 mln USD i jest o 41% wyższa od trwającej
właśnie umowy z tym samym touroperator zawartej na sezon Lato 2017 - Zima 2017/2018. Łączna
wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia i ostateczna wartość Umowy
może różnić się od podanych wyżej szacunków. Rozliczenia z tytułu podpisanej umowy będą
realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.

O Enter Air
Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym
przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur
podróży latając w ponad 30 krajach od Islandii i Portugalii po Kenię i Emiraty Arabskie. Przewoźnik posiada pięć
stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych,
m.in. w Londynie i Tel Awiwie.
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