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Mercedes-Benz Concept A Sedan 

 
Mercedes-Benzin uusi kompaktikokoluokan konseptimalli  
ensiesittelyssä Shanghain autonäyttelyssä  
 

 Yhtä aikaa ”hot and cool” – Sensual Purity –filosofia uudelle laatutasolle 

 Suunnitteluvaikutteita dynaamisesta coupésta ja premium-tason sedanista 

 Mercedes-kompaktimalliston suosio jatkuu: yli kaksi miljoonaa myytyä autoa 
 

 
 
Mercedes-Benz tarjoaa Shanghain autonäyttelyssä ensimmäiset vihjeet uudesta 
kompaktikokoluokan automallistaan. Concept A Sedan on puristinen ja pelkistetty ja nimenomaan 
auton ulkomuotoiluun keskittyvä prototyyppi seuraavan sukupolven kompaktiluokan Mercedes-
Benz-mallista – yhtä aikaa "hot and cool". Konseptimalli vie Mercedesin ”sensual purity” –
suunnittelufilosofian uudelle laatutasolle ja luo vahvan ensivaikutelman niistä periaatteista, joille 
tuleva mallisarja eri vaihtoehtoineen rakentuu. 
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”Concept A Sedan osoittaa, että taitosten aika muotoilussamme on ohi”, Daimlerin muotoilujohtaja 
Gorden Wagener painottaa. ”Täydellisine mittasuhteineen ja pelkistettyine muotoineen 
konseptimallimme on Sensual Purity –suunnittelun seuraava välietappi, joka indikoi suoraan uuden 
suunnittelun aikakauden alkua.” 
 
Mercedes-Benzin nykyinen kompaktiluokan automallisto on yksi niistä tekijöistä, jotka nostivat 
valmistajan vuonna 2016 jälleen uuteen myyntiennätykseen – jo kuudetta vuotta peräkkäin. 
Vuodesta 2012 lähtien kompaktiluokan malleja on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta. Suosio 
perustuu paitsi ajanmukaiseen muotoiluun, innovatiivisiin kuljettajaa avustaviin järjestelmiin ja 
ajomukavuuteen, myös laajaan kompaktiluokan mallistoon: A- ja B-sarjaan, CLA:han ja CLA 
Shooting Brakeen sekä GLA:han.  
 
”Menestys osoittaa, että kuluttajat ovat erittäin tyytyväisiä nykyiseen kompaktimallistoomme. 
Olemme äärimmäisen varmoja siitä, että malliston suunniteltu laajentaminen vain jatkaa tätä 
menestystarinaa”, Mercedes-Benzin myynti- ja markkinointijohtaja Britta Seeger vakuuttaa. 
 
Suunnitteluvaikutteita dynaamisesta coupésta ja premium-tason sedanista 
 
Concept A Sedan (4570/1870/1462 mm, pit./lev./kork.) on hahmoteltu dynaamisen, coupé-tyylisen 
ja toisaalta kompaktin premium-tasoisen sedanin mittasuhteilla. Konseptimalli perustuu 
perinteiseen three-box-rakenteeseen lyhyin etu- ja takaylityksin sekä takaosaa kohti laajenevaan 
virtaviivaiseen matkustamoon. Tyypillisiä piirteitä ovat myös suhteellisen pysty C-pilari, isot 
sivuikkunat sekä korkea vyötärölinja. Konseptimallin kaikki ikkunat ovat tummennettuja, ja autossa 
on myös laaja panoraama-lasikatto. Näyttävän lihaksikkaiksi muotoillut pyöräkotelot korostavat 
eksklusiivisia 20-tuumaisia pyöriä.  
 
Huomiota herättävä etuosa henkii itseluottamusta. Panamerica-henkinen etusäleikkö on kallistettu 
keulaa kohti, ja sen kromiupotukset ympäröivät keskelle sijoitettua Mercedes-Benzin tähteä. 
Konepeltiä korostavat näyttävät powerdome-leikkaukset. Etuvaloumpioiden seinämissä on UV-
maalipinta, joka reagoi ultraviolettivaloon. Sen tuloksena etuvalot ”hehkuvat” eri sävyissä riippuen 
ulkovalon määrästä.  
 
Concept A Sedanin takavalot hehkuvat veistoksellisesti ja korostavat kontrastia mustaksi 
maalattuun, ilmanohjaimen tapaan muotoiltuun takapuskuriin, joka niin ikään viestii auton 
leveydestä ja premium-tasoisesta toteutuksesta. Integroidut pakoputken päät on viimeistelty matta- 
kromipinnalla.  
 
 
 
 
 
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/.  
Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
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