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Mercedes-Benzin kuukausitiedote 

 
Mercedes-Benzin markkinaosuus on vahvistunut 2012 
 

• Mercedes-Benz ylitti 4500 myydyn henkilöauton rajan 
• Joka kolmas marraskuun takseista tuli Mercedes-Benziltä 
• Mercedes-Benzin jatkaa 4. suosituimpana pakettiautomerkkinä 
• Mercedes-Benz GL tarjoaa maastoon S-sarjan mukavuuden  
• 300 täyssähköistä smart fortwo -mallia vuokralle Stuttgartissa 
• Mercedes esittelee kolme uutuutta Los Angelesissa 
• Ketterä ja suorituskykyinen Unimog on kuusikauppiaan paras ystävä 
• Arocs tuo uutta voimaa maanrakennukseen ja raskaisiin tehtäviin 
• Fuso Canter Eco Hybrid palkittiin Japanissa teknologiapalkinnolla 
• Budapestin joukkoliikenteeseen 159 uutta Citaro-bussia 

 
 
 
 
Mercedes-Benz ylitti 4500 myydyn henkilöauton rajan 
 
Mercedes-Benzejä myytiin marraskuun aikana 349 kappaletta, mikä toi 4,5 prosentin 
markkinaosuuden. 11 kuukauden aikana on myyty 4578 uutta Mercedes-Benziä, ja merkin 
markkinaosuus koko kuluneena vuonna on 4,4 prosenttia. Mercedes-Benz on onnistunut 
lisäämään markkinaosuuttaan 0,3 prosenttia, vaikka kappalemääräinen myynti on hieman viime 
vuotta jäljessä. Malleista suosituimpina jatkavat C- ja E-sarjat (marraskuussa 70 ja 85 kpl). 
Kolmanneksi on noussut B-sarja (marraskuussa 52 kpl).  
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Joka kolmas marraskuun takseista tuli Mercedes-Benziltä 
 
Mercedes-Benz myi taksikäyttöön marraskuussa 78 autoa ja saavutti 34,4 prosentin 
markkinaosuuden. Tänä vuonna kuukaudessa taksikäyttöön on myyty 794 autoa, mikä takaa 
Mercedesille kärkipaikan ja 28,3 prosentin markkinaosuuden. Autoista 471 kappaletta oli 
Mercedes-Benzin E-sarjaa, joka on taksimyynnin vahva ykkönen 16,8 prosentin osuudella. Maan 
10 suosituimman taksimallin listalle ylsivät myös Sprinter (104 kpl), C-sarja (94), ja Vito (90). 
 
 
Mercedes-Benzin jatkaa 4. suosituimpana pakettiautomerkkinä 
 
Mercedes-Benz-pakettiautoja Vitoa ja Sprinteriä on myyty tammi–marraskuun aikana 1257 
kappaletta, ja markkinaosuus oli 11,7 prosenttia eli prosenttiyksikön viime vuoden vastaavaa aikaa 
korkeampi. Näillä luvuilla Mercedes-Benz on maan 4. suosituin pakettiautomerkki. Kevyiden 
kuorma-autojen kaupassa Mercedes on maan ykkönen, sillä Sprinterin hallussa on lähes puolet 
markkinoista (236 kpl, ma-osuus 48,1 %). Raskaissa yli 16-tonnisissa kuorma-autoissa Actros ja 
Axor toivat yhteensä 19,45 prosentin markkinaosuuden ja 3. suosituimman merkin aseman. Linja-
autoissa Mercedes säilytti ykkösasemansa ja 36 prosentin markkinaosuuden 160 myydyllä autolla 
tammi–marraskuun välillä. 
 
 
Mercedes-Benz GL tarjoaa maastoon S-sarjan mukavuuden  
 
Kaikissa oloissa maastokelpoinen, 7-paikkainen, mukavuudeltaan S-sarjan tasoa. Tätä kaikkea on 
uudistunut Mercedes-Benz GL, joka tuo SUV-luokkaan ennen kokematonta laadukkuutta ja 
suorituskykyä. Malliston dieselvaihtoehto on GL 350 BlueTec 4Matic (190 kW/258 hv), jonka 
keskikulutus jää vain 7,4 litraan/100 km. Bensiinimoottoriset vaihtoehdot ovat GL 500 4Matic 
BlueEfficiency (320 kW/435 hv) sekä GL 63 AMG (410 kW/557 hv). GL:n varustelu on parantunut 
esimerkiksi Easy-Pack-takaovella sekä Easy Entry –järjestelmällä, joka helpottaa kulkua 3. 
istuinriville. Malliston hinnat Suomessa alkavat 115191 eurosta (GL 350 BlueTec 4Matic). 
 
 
300 täyssähköistä smart fortwo -mallia vuokralle Stuttgartissa 
 
Mercedes-Benzin kotikaupungissa Stuttgartissa on jatkossa tarjolla myös täyssähköisiä 
yhteiskäyttöautoja. Daimlerin car2go-palvelukonsepti laajenee 300 smart fortwo ed –sähköautolla. 
Niitä varten rakennetaan 500 latauspistettä kaupunkiin ja sen lähiympäristöön vuoden 2013 
loppuun mennessä. Kyseessä on tähän mennessä Saksan laajin sähköautopalvelu. Car2go-
palvelun käyttäjät saavat sähköauton käyttöönsä 29 sentin minuuttihinnalla. Lähin vapaa auto 
löytyy kätevästi älypuhelimen tai tietokoneen avulla. Auton saa palauttaa mihin tahansa vapaaseen 
julkiseen parkkiruutuun car2go-palvelun 75 neliökilometrin suuruisella toiminta-alueella. 
 
 
Mercedes esittelee kolme uutuutta Los Angelesissa 
 
Mercedes-Benzin uutuusmallit Los Angelesin autonäyttelyssä ovat SLS AMG Black Series sekä 
kaksi konseptimallia: muotosuunnittelija Jeremy Scottin viimeistelemä smart fortwo ed –malli sekä 
G-luokan geeniperimää kantava Ener-G-Force –prototyyppi. SLS AMG Black Series –versio on 70 
kiloa kevyempi kuin normaali SLS AMG –malli. Auton 1550 kilon omapaino takaa ainutlaatuisen 
2,45 kilon teho-paino suhteen hevosvoimaa kohti. Auton 6,3-litrainen AMG-moottori kehittää 464 
kW (631 hv) tehon. Ennakkoluulottomasta Ener-G-Force-konseptimallista on visioitu kaksi versiota: 
poliisikäyttöön tarkoitettu Highway Patrol Vehicle 2025 sekä Ener-G-Forcen siviilimalli. Ne 
molemmat ovat saaneet inspiraationsa yhä tuotannossa olevasta G-sarjan Mercedes-Benzistä. 
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Ketterä ja suorituskykyinen Unimog on kuusikauppiaan paras ystävä 
 
Saksalaisella maanviljelijällä ja maatalousteknikolla Norbert Emigillä on luotettava apulainen 
joulun alusviikkojen kuusikaupassa: Unimog U 400. Metsävihreän erikoisauton ominaisuuksiin 
kuuluvat esimerkiksi vain 1,5 km/h ryömintänopeus, isokokoiset renkaat ja vain 2,3 metrin leveys. 
Niinpä joulupuiden haku yritys- ja yksityisasiakkaille onnistuu kaikenlaisissa maasto-oloissa, 
pienillä metsäteillä ja tiheässäkin metsässä. Tänäkin vuonna Emig on toimittanut useita isokokoisia 
kuusia ja pihtoja asiakkailleen; esimerkiksi Walldorfissa toimivan SAP-ohjelmistoyrityksen tilaaman 
17 metriä pitkän ja 3,5 tonnia painaneen joulupuun.   
 
 
Arocs tuo uutta voimaa maanrakennukseen ja raskaisiin tehtäviin 
 
Mercedes-Benz tuo vuonna 2013 markkinoille uuden kuorma-automallin, joka kattaa kaikki 
maanrakennus- ja työmaakäytön tehtävät maantie- ja maastoajossa. Uutuusmalli Arocs täydentää 
Mercedesin hyötyajoneuvoperheen kaukoliikenteeseen tarkoitetun Actrosin ja raskaaseen 
jakeluliikenteeseen suunnitellun Antosin jälkeen. Vahvassa, tukevassa ja tehokkaassa Arocsissa 
on 16 teholuokkaa välillä 175 kW–460 kW (238–625 hv). Ensimmäistä kertaa maansiirtoautoissa 
vakiona on Mercedes PowerShift 3 –automaattivaihteisto. 
 
 
Fuso Canter Eco Hybrid palkittiin Japanissa teknologiapalkinnolla 
 
Japanilainen, normaalisti henkilöautoille tarkoitettu Vuoden auto –kilpailun erikoispalkinto on 
myönnetty kuorma-automallille. Tunnustuksen sai Daimlerin omistaman Mitsubishin valmistama 
Fuso Canter Eco Hybrid –malli, jota valmistetaan Euroopan markkinoita varten Portugalin 
Tramagalissa. Palkintoperusteina mainitaan edistyksellinen teknologia ja huomattavasti vähentynyt 
kulutus. Fuso Canter Eco Hybridin vakiovarusteisiin kuuluu Duonic-kaksoiskytkinvaihteisto, ja 
mallin polttoaineenkulutus on jopa 23 prosenttia pienempi kuin perinteisen Fuso Canterin. 
 
 
Budapestin joukkoliikenteeseen 159 uutta Citaro-bussia 
 
Unkarin pääkaupungissa Budapestissä liikennöivä VT Transman –yhtiö on tilannut käyttöönsä 159 
Mercedes-Benz Citaro –linja-autoa. Puolet autoista on 18-metrisiä, 4-ovia malleja, puolet 12 metriä 
pitkiä olevia 3-ovisia versioita. Matalalattia-rakenteensa ansiosta autot sopivat erityisen hyvin myös 
liikuntarjoitteisten asiakkaiden käyttöön. Autot täyttävät tiukimman EEV-päästönormin, sillä ne on 
varustettu Mercedes-Benzin BlueTec-teknologialla. Autot valmistetaan Saksan Mannheimissa ja 
Neu-Ulmissa, joista ensimmäiset kappaleet toimitetaan tilaajalle jo huhtikuussa 2013. 
 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin mediasivuja uudistetaan, ja toistaiseksi media-arkisto, tiedotteet ja kuvat löytyvät 
osoitteesta www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/ 
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