
 
 
 
 
 

 

Tiedotusvälineille 20.9.2016 

 

Julkaistavissa heti 

 

Mercedes-Benz Pariisin autonäyttelyssä: 

 
Sähköautojen uusi sukupolvi valloittaa estradit Pariisissa 
 
 

• Uuden smart-sukupolven kaikki koriversiot esittäyty vät sähkökäyttöisinä 
• E-sarja täydentyy maastokykyisellä ja erottuvalla A ll-Terrain-farmariversiolla 
• Esittelyssä Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé ja Vis ion Mercedes-Maybach 6 
• Mercedes-Benzillä 2500 neliön näyttelytila. sähköau tot tapahtumien keskiössä  

 
 
Mercedes-Benz korostaa 1.10. käynnistyvässä Pariisin autonäyttelyssä autoalalla käynnissä 
olevaa muutosta – niin digitaalista kuin sähköistäkin. Teema näkyy myös valmistajan 2500 neliön 
laajuisella osastolla, jonka keskiössä on E-Mobility Lane: mustalle, alta valaistulle lasipinnalle 
kootut kokonaan uuden polven sähkö- ja hybridiajoneuvot. Kaikkiaan osastolla on esillä noin 30 
automallia. 
 
Mercedesin näyttävää ständiä kehystää Silver Flow –teeman mukainen koristelu, joka on ollut 
merkin tunnuksena kansainvälisissä autonäyttelyissä vuodesta 2014 lähtien. Pariisin uutuus on 
sosiaalisen median työskentelyolosuhteiden parempi huomioon ottaminen. Autoesittelyt ja 
puheenvuorot striimataan reaaliajassa Facebookin kautta kaikille kiinnostuneille, ja esityksiä voi 
seurata myös viiden kuvaruudun kautta suoraan paikan päällä.  
 
 
smart on ainoa automerkki, jonka kaikki mallit saa myös sähkökäyttöisinä 
 
Uusi smart electric drive  laskee kynnyksen sähköautoilun aloittamiseen alemmas kuin 
kertaakaan tätä ennen. Auto on ainutlaatuisen ketterä ja kompakti, mutta samaan aikaan täysin 
päästötön – siis paras mahdollinen liikkumisratkaisu kaupunkiympäristöihin. Neljännen sukupolven 
sähköautoajamisen helppoudesta pääsee nauttimaan smart fortwo coupélla ja smart fortwo 
cabriolla, mutta niiden lisäksi nyt ensimmäistä kertaa myös uuden sukupolven nelipaikkaisella 
smart forfourilla. Näin smartista tulee ainoa automerkki, jonka koko mallisto on tarjolla sekä 
bensiini- että sähkökäyttöisinä versioina. 
 
Mercedes-Benzin E-sarja täydentyy Pariisissa kokonaan uudella All-Terrain -mallilla. Voimakas ja 
robusti ulkonäkö sekä korotettu maavara erottavat mallin normaaleista E-sarjan farmareista. 
Mallissa yhdistyvät huippuluokan ajodynamiikka, E-sarjan perinteinen hienostuneisuus ja 
ennakkoluuloton maastohenkisyys. All-Terrain-malli korostaa E-sarjan vaivatonta monikäyttöisyyttä 
ja soveltuvuutta hyvin vaihteleviin käyttökohteisiin. 
 
 



Uusi Merecedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé  yhdistää sporttisen, elegantin muotoilun SUV-
katumaasturin etuihin kuten korkeaan istuma-asentoon, sisätilojen muunneltavuuteen ja 
etenemiskykyyn kaikissa oloissa. Suorituskyvylle luovat vankan pohjan mallin 3-litrainen V6-
biturbomoottori (270 kW/367 hv), 9G-Tronic-automaattivaihteisto lyhennetyillä vaihtamisajoilla ja 
takapainotteinen AMG Performance 4Matic -nelivetojärjestelmä. Maasto-osuuksia helpottavat 
mallin erityispiirteet kuten mahdollisuus lisätä maavaraa napin painalluksella sekä alustan 
pneumaattinen ja automaattinen tasonsäätö. 
 
Ensimmäistä kertaa autonäyttelyssä esittäytyy Vision Mercedes-Maybach 6 , joka tekee kunniaa 
menneiden aikojen aerodynaamisille ja puhdaslinjaisille coupé-klassikoille. Auto on 2+2-
paikkainen, lähes kuusi metriä pitkä ja sähkökäyttöinen. Voimantuoton yhteisteho on 550 kW (750 
hv), ja alustaan sijoitettu akusto tarjoaa konseptimallille yli 500 kilometrin toimintamatkan. 
 
Mercedes-AMG:n GT-malliston laajeneminen näkyy Pariisissa konkreettisesti uuden AMG GT R –
mallin esittäytymisessä. Näyttelyn aattona Mercedes-AMG esittelee lisäksi vielä uuden GT-sarjaan 
kuuluvan mallivaihtoehdon. 
    
  
 
Lisätietoja:  
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 
http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
Tuotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490  
Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530,  
pauli.eskelinen@veho.fi 


