KLM Cityhopper faz pedido para dois E190 adicionais
Paris, França, 20 de junho de 2017 – A Embraer anunciou hoje, durante a 52ª edição do Paris
International Air Show, um pedido firme para dois jatos E190 adicionais para a KLM
Cityhopper, subsidiária regional da KLM. As aeronaves serão inclusas na carteira de pedidos
da Embraer do segundo trimestre de 2017 e têm preço de lista de USD 101 milhões.
As novas aeronaves integrarão a frota de 30 E190 e nove E175 já operando com a KLM
Cityhopper. As entregas das aeronaves estão previstas para 2018. Quando a transição da KLM
Cityhopper para uma frota integral de Embraer estiver concluída, a companhia aérea terá 49 EJets, a maior frota de E-Jets na Europa – 32 E190 e 17 E175.
“Nossa parceria com a KLM Cityhopper é longa e bem-sucedida porque sempre nos esforçamos
para melhorar e oferecer valor a nossos clientes para além do desempenho das aeronaves”, disse
Arjan Meijer, Chief Commercial Officer, Embraer Aviação Comercial. “Repetidas encomendas
de prestigiados clientes como a KLM Cityhopper devem ser celebradas, mas também servem
como um recado para focarmos não apenas na fabricação de aeronaves e tecnologias, mas em
serviço e suporte. Também estamos orgulhosos que a Holanda, a casa da Embraer na Europa, seja
também a casa da nossa maior operadora na região – a KLM Cityhopper.”
Boet Kreiken, Diretor Geral da KLM Cityhopper, disse: “Os 67 destinos da KLM Cityhooper serão,
em breve, servidos por uma frota exclusiva de Embraer. Atualmente, 38 de nossas 47 aeronaves,
operando 105 mil voos anuais, são da Embraer. Nossas operações regionais proporcionam às
comunidades a conectividade essencial entre cidades europeias e o restante do mundo. A
Cityhopper é a espinha dorsal para alimentar os serviços de longa distância da KLM e também para
outras 18 companhias aéreas parceiras, sendo assim uma missão exigente. A configuração da cabine
com dois assentos de cada lado e o desempenho pontual e técnico de nossa frota de E-Jets são
apenas algumas das muitas razões para a parceria com a Embraer.”
A KLM iniciou o processo de substituição da frota de consagradas aeronaves Fokker pelos EJets na KLM Cityhopper em 2008, com o objetivo de ampliar a atual malha aérea e permitir o
desenvolvimento de novas rotas.
A Embraer é a maior fabricante mundial de jatos comerciais com até 130 assentos. A companhia
tem 100 clientes de todo o mundo operando as famílias de aeronaves ERJ e de E-Jets. Apenas
para o programa E-Jets, a Embraer registrou mais de 1.700 encomendas e mais de 1.300
entregas, redefinindo o conceito tradicional de aeronaves regionais operando em uma ampla
gama de aplicações de negócios.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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Sobre a KLM Cityhopper
A KLM Cityhopper é a maior operadora regional da Europa. A cada ano, opera mais de 105
mil voos a partir do Aeroporto de Amsterdã, Schiphol, para 67 destinos europeus. Até meados
de 2018, a frota da KLM Cityhopper será composta exclusivamente de aeronaves Embraer,
incluindo 32 E190 e 17 E175. Assim, a KLM terá a maior frota da Embraer na Europa.
Sobre a Embraer
Empresa global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial,
Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve,
fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer suporte e serviços de pós-venda.
Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo,
transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 130 assentos e a principal
exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais,
escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas,
África, Ásia e Europa.
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