AirSprint, do Canadá, assina pedido para até 12 jatos executivos
da Embraer
Calgary, Canadá, 6 de julho de 2016 - A Embraer Aviação Executiva anunciou hoje que a
AirSprint, Inc., empresa de propriedade compartilhada de aeronaves particulares com sede em
Calgary, Alberta, assinou um contrato de compra de até 12 jatos Legacy 450, que consiste em
dois pedidos firmes, com entrega prevista para o quarto trimestre de 2016, e 10 direitos de
compra, com data de entrega começando no primeiro trimestre de 2017. Este acordo tem um valor
estimado de USD 198 milhões, ao preço de lista atual, se todas as opções forem exercidas.
O anúncio foi feito na abertura da Canadian Business Aviation Convention and Exhibition
(CBAA). Os pedidos firmes deste contrato de compra já estão inclusos na carteira de pedidos
do segundo trimestre da Embraer. As entregas do Legacy 450 para a AirSprint começarão
assim que a aeronave receber a certificação de tipo da Transport Canada Civil Aviation
(TCCA), prevista para ocorrer no quarto trimestre.
“Este pedido para renovar a frota do maior operador de propriedade compartilhada do Canadá
com o Legacy 450 é um começo notável para o nosso relacionamento com a AirSprint e um
marco importante do nosso crescimento no mercado canadense”, disse Marco Túlio
Pellegrini, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “Os clientes da AirSprint serão
os primeiros no país a se beneficiar das verdadeiras inovações que o Legacy 450 traz em
termos de conforto, desempenho, eficiência e disponibilidade.”
“O Legacy 450 é uma adição importante à medida que crescemos e evoluímos a nossa frota de
aeronaves”, disse James Elian, Presidente e COO da AirSprint. “A AirSprint tem o orgulho de
desempenhar um papel nas vidas pessoais e profissionais dos canadenses de sucesso. Os
proprietários de compartilhamento de aeronaves confiam em nós diariamente para transportá-los,
assim como seus colegas e entes queridos, aos locais de trabalho e lazer. Com a adição deste
Legacy 450, seremos capazes de melhorar a experiência dos clientes, fornecendo acesso mais
rápido, voos diretos para destinos mais longe, tudo com um nível de conforto e luxo não
disponível anteriormente. Estamos entusiasmados em oferecer este novo nível de serviço aos
nossos proprietários”.
A AirSprint e a Embraer Aviação Executiva estão presentes na CBAA, que começou hoje e
termina amanhã, e conta com a presença do Phenom 300 em exposição estática no Aeroporto
Internacional de Calgary, ao lado do Legacy 500, que é a versão maior do Legacy 450.
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Sobre o Legacy 450
O Legacy 450, que entrou em operação no final de 2015, é o primeiro jato executivo da
categoria mid-light com uma cabine de passageiros de 1,83m de altura e de piso plano. É
equipado com sistema de comandos de voo eletrônico full fly-by-wire, manche lateral de
controle (sidestick). Com aviônica de última geração Rockwell Collins Pro Line Fusion,
possui quatro telas planas LCD de alta resolução, de 15,1 polegadas, completamente digital,
além de funcionalidades como cartas e mapas eletrônicos Jeppesen e visão sintética. Recursos
opcionais incluem o E2VS (Embraer Enhanced Vision System), que contém o HUD (HeadUp Display) e o EVS (Enhanced Vision System), oferecendo tecnologia vista apenas em jatos
muito maiores.
Sobre a AirSprint
A AirSprint é uma empresa privada com sede em Calgary, Província de Alberta, e mantém a
maior frota propriedade compartilhadas de aviões particulares no Canadá, incluindo o Cessna
Citation XL / XLS / CJ2 + / CJ3 + e logo o Legacy 450. A empresa atende a proprietários de
fracções de costa a costa incluindo Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto,
Ottawa, Montreal e os Maritimes.
A AirSprint fornece aos canadenses bem-sucedidos uma melhor escolha ao otimizar seu
tempo, melhorando a experiência de propriedade de um jato particular com as melhores
normas de segurança da indústria, serviço excepcional de soluções completas e maior
flexibilidade, tudo por uma fração do custo e personalizado às suas necessidades individuais
de viagem. Para mais informações, visite www.airsprint.com.
Sobre a Embraer Aviação Executiva
A Embraer é uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, tendo entrado neste
segmento de mercado a partir de 2000, com o lançamento do jato Legacy. A Embraer Aviação
Executiva foi constituída em 2005. Seu portfólio, o mais amplo da indústria, é formado pelos
jatos Phenom 100E, Phenom 300, Legacy 450, Legacy 500, Legacy 600, Legacy 650 e
Lineage 1000E. Com mais de dez anos de mercado, a frota de jatos executivos da Embraer já
ultrapassa 1000 aeronaves, que estão em operação em mais de 60 países. Os clientes são
apoiados por uma rede global de 75 centros de serviços entre próprios e autorizados e centros
de distribuição de peças, complementados por um Contact Center 24/7. Para mais
informações, visite www.embraerexecutivejets.com.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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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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