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Mercedes-Benzin kuukausitiedote 

 
Mercedes-Benz jätti kilpailijat taakse 29 prosentin kasvulla   
 

• Mercedes-Benzin kasvuvauhti syyskuussa 29 prosentti a 
• Kuukauden luku: 10 uutta sähköautomallia 
• E-sarja laajenee odotetuilla AMG-malleilla 
• Mercedes-Benzillä ensi kertaa kaksoisjohto taksimal lien kisassa 
• Vito ja Sprinter tekevät vahvaa pakettiautovuotta  
• Mercedes-Benzillä vahvin kasvu kuorma-autojen kärki kolmikossa 
• Mercedes-Benzin peruspilarit kiteytyvät yhteen sana an: CASE 
• Daimler ja Renault-Nissan tiivistävät yhteistyötään  
• Mercedesille 10 palkintoa Automotive Brand Contest –kilpailussa 

 
 
 
Mercedes-Benzin kasvuvauhti syyskuussa 29 prosentti a 
 
Uusia Mercedes-Benz-henkilöautoja ensirekisteröitiin syyskuussa 553 kappaletta, mikä toi 5,7 
prosentin markkinaosuuden. Syyskuun ensirekisteröinnit lisääntyivät vuoden takaisesta 28,9 
prosenttia. Yhdeksän kuukauden rekisteröinnit ovat viime vuoden vastaavaa aikaa edellä 16,9 
prosenttia, sillä uusia henkilöautoja on toimitettu yhteensä 4526 kappaletta (2015: 3871 kpl). 
Mercedes-Benz on jo vuoden tässä vaiheessa 655 autoa edellä viime vuoden vauhdista, ja 
Mercedesin kasvu on omassa luokassaan muihin saksalaisiin premium-automerkkeihin ja Volvoon 
verrattuna. Yritysautomyynti on niin ikään 15 prosentin kasvussa syyskuun jälkeen, kun alan 
keskiarvo on + 2 %. Yrityskäyttöön on myyty yhdeksässä kuukaudessa 1287 autoa. Syyskuun 
kysytyin Mercedes-Benz-malli oli C-sarja (132 kpl). E-sarjan kasvuprosentti vuoden 3. 
neljänneksen jälkeen on 47,9, CLA:n 28,8 ja A-sarjan 24,2 prosenttia. 
 
 
Kuukauden luku: 10 uutta sähköautomallia 
 
Mercedes-Benz aikoo esitellä yli kymmenen uutta sähköautomallia 2020-luvulle tultaessa. Pohjana 
on Pariisin autonäyttelyssä nähty EQ-konseptimalli. Akkutuotannon laajentamiseen investoidaan yli 
miljardi euroa. 
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E-sarja laajenee odotetuilla AMG-malleilla 
 
Mercedes-AMG E 43 on uuden E-sarjan kruunu. Uusin AMG-malli on tarjolla sekä sedan- että 
farmarikorisena. 3-litraisen V6-kaksoisturbomoottorin suorituskyvyn perustana ovat kaksi 
aikaisempaa suurempaa turboahdinta, korkea 1,1 baarin ahtopaine sekä päivitetty 
moottorinohjausjärjestelmä. Tehoa on 401 hevosvoimaa ja vääntöä 520 Nm. AMG Performance 
4Matic –nelivedon voimanjako on takapainotteinen suhteessa 31:69 (eteen:taakse). Mustaa 
sisustusta on kevennetty punaisella kontrastivärillä, ja istuimet on verhoiltu mustalla Artico-
tehonahalla/Dinamica-mikrokuitukankaalla ja korostettu punaisilla tikkauksilla. AMG-mallien 
erityispiirteitä ovat lisäksi alumiinipintaiset urheilupolkimet, musta sisäkatto sekä punaiset 
turvavyöt. Mercedes-AMG E 43 sedanin hinta ilman toimituskuluja on 120 816 € ja E 43 farmarin 
125 714 €. 
 
 
Mercedes-Benzillä ensi kertaa kaksoisjohto taksimal lien kisassa 
 
Mercedes-Benz on rekisteröinyt taksikäyttöön tänä vuonna 473 uutta autoa, ja markkinaosuus on 
29,8 prosenttia. Syyskuussa asiakkaille toimitettiin 51 uutta taksiautoa, millä kirjattiin 18,6 prosentin 
kasvu verrattuna syyskuuhun 2015. Mercedes-taksien kysyntä on rivakassa 14,5 prosentin 
kasvussa. E-sarja on vahvistanut asemaansa maan suosituimpana taksimallina 246 autolla 
(syyskuussa 25 kpl) ja 15,5 prosentin markkinaosuudella. Syyskuussa tilaston kakkoseksi nousi 
Sprinter, joita on tänä vuonna rekisteröity takseiksi 110 (mo. 6,9 %). Mercedes-Benzillä on näin 
ensimmäistä kertaa 2000-luvulla kaksoisjohto suosituimpien taksimallien tilastossa. Vito yltää 10. 
sijalle 59 kappaleen myynnillä ja 3,7 prosentin markkinaosuudella. C-sarja on 14. sijalla. 
 
 
Vito ja Sprinter tekevät vahvaa pakettiautovuotta 
 
Mercedes-Benz on 3. vuosineljänneksen jälkeen maan 3. suosituin pakettiautomerkki. Pääasiassa 
uutta Vitoa ja Sprinteriä ensirekisteröitiin syyskuussa 92 kappaletta. Vuoden alusta lähtien on 
myyty yhteensä 1194 pakettiautoa, joten markkinaosuus on 12 prosenttia ja kasvuprosentti viime 
vuodesta 5,2.  Vitoja ensirekisteröitiin syyskuussa 52 ja tammi-syyskuussa 778, mikä toi 7,8 
prosentin markkinaosuuden ja 4. suosituimman pakettiautomallin aseman. Sprinter on sijalla 9 jo 
326 autolla. Sprinterin kysyntä on 10 prosentin kasvuvauhdissa verrattuna vastaavaan aikaan 
2015. 
 
 
Mercedes-Benzillä vahvin kasvu kuorma-autojen kärki kolmikossa 
 
Syyskuun aikana ensirekisteröitiin yhteensä 67 uutta Mercedes-kuorma-autoa. Mercedes-Benzin 
osuus kuorma-autoista oli 24,3 prosenttia ja kasvu elokuuhun 2015 verrattuna 39,6 prosenttia. 
Koko kuluvan vuoden kasvulukema on 28,4 prosenttia yhteensä 556 ensirekisteröidyllä kuorma-
autolla. Kasvu on vahvinta kuorma-autojen kolmen kärkimerkin joukossa. Mercedes-Benzin osuus 
kevyissä 3,5–6-tonnisissa kuorma-autoissa on jo 59,8 prosenttia Sprinterin ollessa selkeä 
markkinajohtaja. Näitä autoja on tänä vuonna myyty 199 kpl. Kasvu on vahvinta yli 16-tonnisten 
luokassa, jossa on myyty 311 autoa vuoden yhdeksän kuukauden aikana (+28,5 %). 
 
 
Mercedes-Benzin peruspilarit kiteytyvät yhteen sana an: CASE 
 
Mercedes-Benzin strategia tulevaisuuden autoiluun kiteytyy sanaan CASE. Se sisältää ne 
peruspilarit, joihin Mercedes perustaa oman toimintansa: Connected (yhteistoiminnalliset autot), 
Autonomous (automaattinen ajaminen), Shared (joustava yhteiskäyttö) sekä Electric 
(sähköautoilu). ”Jokaisessa näistä neljästä nykytrendistä on potentiaalia kääntää koko 
autoteollisuuden suunta”, Daimlerin pääjohtaja Dr. Dieter Zetsche  huomautti 



 3

lehdistötilaisuudessa.” Todellinen vallankumous tapahtuu kuitenkin vain linkittämällä nämä trendit 
älykkäästi.” Mercedes-Benz on jo pitkällä jokaisella kehitysalueella; esimerkiksi E-sarjan Drive Pilot 
–järjestelmä vie automaattisen ajamisen seuraavaan kehitysvaiheeseen.  
 
 
Daimler ja Renault-Nissan tiivistävät yhteistyötään  
 
Mercedes-Benzin emoyhtiön Daimler AG:n ja Renault-Nissan-allianssin välinen yhteistyö täyttää 
tänä vuonna seitsemän vuotta ja jatkuu edelleen vilkkaana, pääjohtajat Dieter Zetsche  ja Carlos 
Ghosn  vahvistivat yhteisessä lehdistötilaisuudessaan Pariisissa. Konkreettinen esimerkki on 
smartin uusi sähköautomallisto eli smart fortwon ja cabrioletin sekä forfourin täyssähköversiot, 
joissa käytetään Renaultin Cléonin tehtaalla rakennettuja sähkömoottoreita. Yhteistyö käsittää niin 
ikään Mercedes-Benzin ensimmäisen pickup-mallin valmistuksen Espanjassa ja Argentiinassa 
sekä yhteisen tuotantolinjan avaamisen Meksikon Aguascalientesissa. Tehdas tulee valmistamaan 
seuraavan sukupolven premium-luokan kompaktiautomalleja. 
  
 
Mercedesille 10 palkintoa Automotive Brand Contest –kilpailussa 
 
Mercedes-Benz menestyi erinomaisesti vuoden 2016 Automotive Brand Contest –kilpailussa, 
jonka palkinnot jaettiin Pariisin autonäyttelyn yhteydessä. Brand Manager of the Year –palkinto 
luovutettiin Mercedes-Benzin myynti ja markkinointijohtaja Ola Källeniukselle . Best of Best –
tunnustuksia Mercedes-Benz sai kaksi kappaletta: toinen E-sarjan matkustamon ja toinen GLC 
Coupén matkustamon suunnittelusta. Lisäksi valmistaja sai seitsemän Winner-titteliä. Tällä 
tunnustukselle palkittiin muun muassa sekä smart fortwon cabrion korimuotoilu että saman mallin 
matkustamo. 
 
 
 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä 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/ 
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Nina Uschanov, Veho Hyötyajoneuvot, markkinointi- ja PR-päällikkö, puh. 050 4421 522, 
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