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Mercedes-Benzin kuukausitiedote 

 
Mercedes-Benz teki alkuvuonna uuden tuotantoennätyksen 
 

• Elokuussa myytiin 410 uutta Mercedes-Benz-henkilöautoa 
• Mercedes-Benzin E-sarja jatkaa maan ykköstaksina 
• Uuden A-sarjan Valmet Automotiven Uudenkaupungin tuotanto käynnistyi 
• Kolme Mercedes-Benz-pakettiautoa tusinan kärjessä 
• Mercedes nousi elokuussa yli 16-tonnisten 2. suosituimmaksi merkiksi 
• Uusittu Sprinter aloittaa Suomessa syyskuussa 
• Mercedes-Benz valmisti alkuvuoden aikana yli 700 000 ajoneuvoa 
• IAA Frankfurt; Mercedes-Benz GLA ja monet muut uutuudet esillä 
• C-sarjan malleja valmistettu yli 10 miljoonaa kappaletta 
• AMG Driving Academyn kurssitarjonta laajenee 
• smart times kokosi yhteen smartin ystävät 24 maasta 
• car2go-palvelu laajenee Milanoon 450 vuokra-autolla 
• DriverTraining-kursseilla jo 45 000 ammattikuljettajaa 

 
 
 
Elokuussa myytiin 410 uutta Mercedes-Benz-henkilöautoa 
 
Mercedes-Benzejä myytiin elokuun aikana 410 kappaletta, mikä toi 5,3 prosentin 
markkinaosuuden. Mercedes-Benz oli  kahdeksannella sijalla jo toisena kuukautena peräkkäin. 
Tammi-elokuussa on myyty 3673 uutta Mercedes-Benz-henkilöautoa, ja markkinaosuus on 5,1 
prosenttia. Elokuun suosituin malli oli E-sarja (154 kpl), jota seuraavat A- ja C-sarjat (53 ja 44 kpl). 
Dieselautoissa Mercedes-Benz oli elokuussa maan 3. suosituin merkki 10,9 prosentin 
markkinaosuudella. Elokuussa rekisteröidyistä autoista 292 oli dieselkäyttöisiä. E-sarja on ollut 
kuluvana vuonna maan 4. suosituin dieselauto 938 auton menekillään ja 3,5 prosentin 
markkinaosuudella. Elokuussa myydyt 150 dieselkäyttöistä E-sarjan autoa toivat 5,6 % osuuden. 
 
Uuden Mercedes-Benz  A-sarjan suomalainen tuotanto Valmet Automotiven Uudenkaupungin 
tehtaalla on käynnistynyt. Ensimmäisiä kotimaisia Suomi Edition - asiakasautoja luovutetaan heti 
syksyn aikana. Kokonaistuotanto on 100 000 autoa 2013-2016 aikana. 
 
 
Mercedes-Benzin E-sarja jatkaa maan ykköstaksina 
 
Mercedes-Benz myi taksikäyttöön elokuussa 69 autoa ja saavutti 27,7 prosentin markkinaosuuden 
kotimaan taksikaupassa. Tänä vuonna taksikäyttöön on myyty 597 autoa, mikä takaa Mercedesille 
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kärkipaikan ja 29,6 prosentin markkinaosuuden. E-sarja vahvisti asemiaan taksimyynnin ykkösenä 
elokuussa 52 auton myynnillä ja 20,9 prosentin kuukausiosuudella; tammi-elokuussa E-sarjan 
osuus taksimarkkinasta oli 19,4 prosenttia. Kuluvana vuonna maan 10 suosituimman taksimallin 
listalle ovat yltäneet myös Sprinter (63 kpl), Vito (62) ja C-sarja (54). 
 
Kolme Mercedes-Benz-pakettiautoa tusinan kärjessä 
 
Mercedes-Benz-pakettiautoja Citania, Vitoa ja Sprinteriä myytiin elokuun aikana 76 kappaletta, ja 
markkinaosuus oli 9,6 prosenttia. Tammi-elokuussa Mercedesin pakettiautoja on myyty 775 
kappaletta (ma-osuus 11,1 %). Näillä luvuilla Mercedes-Benz on maan 3. suosituin 
pakettiautomerkki. Kaikki kolme Merceces-mallia ovat maan 12 suosituimman pakettiautomallin 
joukossa, Vito 4. sijalla 395 myydyllä autolla ja 5,7 prosentin osuudella. Sprintereitä on myyty 195 
ja Citaneita 172 kappaletta (ma-osuudet 2,8 ja 2,5 %). 
 
  
Mercedes nousi elokuussa yli 16-tonnisten 2. suosituimmaksi merkiksi 
 
Kevyiden kuorma-autojen (3,5–6 tn) myynnissä Mercedes-Benz oli tammi-elokuussa maan 
ykkönen, sillä Sprinterin hallussa oli yli puolet markkinoista (163 kpl, ma-osuus 53,3 %). Elokuussa 
Sprinterin osuus oli peräti 65,4 %. Raskaissa yli 16-tonnisissa kuorma-autoissa Actros ja Axor 
toivat 252 myydyllä autolla yhteensä 16,2 prosentin markkinaosuuden ja 3. suosituimman merkin 
aseman. Elokuun myynnissä Mercedes-Benz nousi raskaissa kuorma-autoissa jo 2. sijalle 22 
prosentin osuudella. 
 
 
Uusittu Sprinter aloittaa Suomessa syyskuussa 
 
Mercedes-Benz Sprinter on nimennyt koko 3,4-tonnisten pakettiautojen luokan kaikkialla 
maailmassa. Nimi velvoittaa, eikä uusikaan malli petä odotuksia. Sprinter esittelee viisi uutta 
turvajärjestelmää, esimerkiksi sivutuulivakautuksen osana elektronista ajonhallintajärjestelmää. 
Valinnaisvarusteina autoon saa törmäyksenestoavustimen ja katveavustimen. Sprinter täyttää 
myös tiukimmat Euro VI –päästövaatimukset, ja yhdistetty kulutus on alhaisimmillaan 6,3 l/100 km. 
Sprinterin taloudellisuus on muutenkin esimerkillistä, sillä Assyst-laskentajärjestelmän ansiosta 
huoltoväliä on voitu kasvattaa jopa 60 000 kilometriin saakka. Uuden Sprinter-sukupolven hinnat 
Suomessa alkavat 37 052 eurosta. 
 
 
Mercedes-Benz valmisti alkuvuoden aikana yli 700 000 ajoneuvoa 
 
Mercedes-Benz saavutti tammi-kesäkuun aikana uuden tuotantoennätyksen, kun tehtaat 
valmistivat yli 700 000 uutta ajoneuvoa. Näin koko vuoden tuotannon odotetaan nousevan yli 1,4 
miljoonan kappaleen (2012: 1,34 milj.). Myös automyynti kasvoi alkuvuoden aikana 6,4 %. Tulosta 
ovat pohjustaneet uudet mallit: CLA-coupé, E-sarjan eri korimallit, S-sarja sekä tuoreimpana GLA-
sarja, joka esitellään ensi kertaa syyskuussa Frankfurtin autonäyttelyssä. Esimerkiksi Rastattin 
tehtaalla on tehty 21 lisätyövuoroa A- ja B-sarjan autojen kysynnän tyydyttämiseksi. 
Tuscaloosassa Yhdysvalloissa puolestaan 10 ylimääräistä lauantaityövuoroa SUV-tuotannon 
lisäämiseksi. Lisäksi tehtaat valmistautuvat parhaillaan uuden C-sarjan tuotannon käynnistämiseen 
vuonna 2014 Saksassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja Kiinassa. 
 
IAA Frankfurt 12.9.2013 alkaen 
 
Tänä vuonna yksi näyttelyn tähdistä, Mercedes-Benz GLA, on uusi New Generation Compact Cars 
-perheen maasturi. 
Frankfurtin IAA-näyttelystä on muodostunut vuosikymmenten aikana Mercedes-Benzin 
uutuusmallien tärkein näyteikkuna Euroopassa. Esimerkiksi vuonna 1959 näyttelyssä esiteltiin 
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uudet 220, 220 S ja 220 SE, vuonna 1979 S-sarja (W 126) ja 1997 A-sarja (W 168). 
Autoteknologian kehitystä on demonstroitu useilla konsepti- ja tutkimusajoneuvoilla, viimeisimpinä 
F 700 –mallilla vuonna 2007 ja F 125! –konseptilla vuonna 2011. 
 
 
C-sarjan malleja valmistettu yli 10 miljoonaa kappaletta 
 
Vuonna 1982 tapahtuneen ensiesittelyn jälkeen Mercedes-Benz on toimittanut asiakkailleen jo yli 
10 miljoonaa C-sarjan autoa. Nykyistä, vuonna 2007 esiteltyä mallisarjaa on myyty 2,3 miljoonaa. 
Sedan-mallin kysyntä on erityisen vilkasta Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja BRIC-maissa, 
farmarimallin puolestaan Euroopassa. C-sarjan Coupé johtaa luokkansa rekisteröintitilastoja lähes 
kaikkialla, muun muassa Saksassa ja Kiinassa. Yritysautona C-sarja on myös yksi kaikkien aikojen 
suosituimmista. ”C-sarja on maailmanlaajuinen menestystarina. Myyntiluvut puhuvat puolestaan. 
Baby Benzinä lanseerattu auto on nyt yksi kaikkein suosituimmista premium-segmentissä”, 
Mercedes-Benzin myynti- ja markkinointijohtaja, Dr Joachim Schmidt huomauttaa. 
 
AMG Driving Academyn kurssitarjonta laajenee 
 
AMG Driving Academy aloittaa kurssitoiminnan kahdessa uudessa maassa, Yhdistyneissä 
Arabiemiraateissa ja Puolassa. Kursseja järjestetään näin jatkossa kaikkiaan yhdeksässä maassa. 
Tarjolla on myös uusi AMG:n talviajon peruskurssi, joka järjestetään Itävallan Lungauringillä lähellä 
Salzburgia. Kurssin pääpaino on ajamisen turvallisuudessa vaihtelevilla alustoilla, lumella ja jäällä. 
Puolitoista päivää kestävät Basic-kurssit alkavat helmikuussa 2014 ja maksavat 1590 euroa. 
Harjoitteluautoina ovat A 45 AMG ja CLA 45 AMG. Edistyneimmille kuljettajille ovat tarjolla myös 
talviajon Advanced- ja Pro-kurssit, jotka järjestetään Ruotsin Lapissa. 
 
 
smart times kokosi yhteen smartin ystävät 24 maasta 
 
Sveitsin Lüzern isännöi elokuussa 1700 smartin ystävän kesäkokoontumista monen eri juhlapäivän 
merkeissä. Automerkkinä smart täyttää tänä vuonna 15 vuotta, smart roadster 10 vuotta, ja lisäksi 
smart saavutti aikaisemmin 1,5 miljoonaan valmistuneen auton rajapyykin. Sveitsistä on kotoisin 
myös Nicolas G. Hayek, joka keksi Swatch-kellon ja jonka kanssa Mercedes-Benz yhdisti voimat 
1990-luvulla smart-kaupunkiauton kehittämiseksi. Sveitsissä oli paikalla smart-autoilijoita 24 
maasta, ja smart-paraatiin osallistui yhteensä 1203 autoa. Mukana oli myös yli 300 smart 
roadsteria, jota valmistettiin vuosina 2003–2005. Ensi vuonna smart times –tapahtumaa vietetään 
Portugalissa. 
 
 
car2go-palvelu laajenee Milanoon 450 vuokra-autolla 
 
Italian Milano on uusin Daimlerin ja Europcarin ylläpitämän car2go-palvelun kohdekaupungeista. 
Autonvuokraajien käytössä on aluksi 150, mutta syyskuun puoliväliin mennessä jo 450 smart 
fortwota. Autoja voi käyttää Milanon 120 neliökilometrin laajuisessa ydinkeskustassa ilman 
aikarajoituksia tai kuukausimaksua. Rekisteröityneiden vuokraajien maksama 0,29 euron 
minuuttihinta kattaa niin verot, vakuutukset, polttoaineen, pysäköintimaksut kuin ruuhkamaksutkin 
Milanon keskustan niin sanotulla C-alueella. Palvelussa yhdistyvät modernin kaupunkiliikenteen 
parhaat puolet: helppous, taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys.  
 
 
DriverTraining-kursseilla jo 45 000 ammattikuljettajaa 
 
Mercedes-Benz Trucksin järjestämät DriverTraining-kurssit ovat osoittautuneet menestykseksi 
Saksassa. Viiden vuoden aikana on kurssitettu jo yli 45 000 ammattikuljettajaa. Kurssien pääpaino 
on uudessa autotekniikassa, taloudellisen ajotavan opetuksessa, liikenneturvallisuudessa ja 
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kuormansidonnan opetuksessa. Kurssien sisältö vastaa EU:n kuljettajadirektiivin vaatimuksia. 
Mercedes-Benz tarjoaa kursseja 180 sertifioidussa koulutuskeskuksessa Saksassa. Kalustona on 
24 uutta 40-tonnista Actrosia sekä noin 80 ammattitaitoista kouluttajaa.  
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin mediasivuja uudistetaan, ja toistaiseksi media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat 
löytyvät osoitteesta www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi, www.vehotrucks.fi ja 
http://media.daimler.com/. Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/  
 
Lisätietoja: 
Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010-569 2202, karin.backlund@veho.fi 
 


