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Mercedes-Benzin kuukausitiedote 

 
Genevessä loistaneen C-sarjan myynti alkaa maaliskuussa   
 

• Tänä vuonna on myyty jo yli 1000 Mercedes-Benziä 
• Taksimyynnin kärkipaikka pysyi Mercedes-Benzillä  
• Mercedes-Benz jatkoi pakettiautokaupan kolmosena  
• Mercedes-Benz piti asemansa kuorma-autokaupassa  
• C-sarja loistaa Genevessä, ensiesittely Suomessa jo  15. maaliskuuta 
• Mercedes me – Mercedes-Benzin uusi asiakaspalveluko nsepti 
• Applen CarPlay-palvelu ensiesittelyssä Genevessä 
• A-, B- ja CLA-sarjat tarjoavat luokkiensa pienimmät  kulutuslukemat 
• Dekran raportti nosti käytetyt Mercedes-Benzit luok kaykkösiksi 
• Uuden V-sarjan tuotanto käynnistyi Espanjassa 
• BusStore Show keräsi 1300 osanottajaa 23 maasta 
• Mercedes-AMG ja Cigarette Racing Team yhteistyössä Miamissa 

 
 
 
Menestyksen takana, Johtotähden matkassa –perheyhti ö Vehon tarina 
 
Franck Median  Menestyksen takana -sarjan dokumentti kertoo Suomen johtavasta autotalosta 
Vehosta , joka perustettiin toisen maailmansodan kynnyksellä vuonna 1939 suurvaltapoliittisten 
suhteiden kiristymisen seurauksena. Sen liiketoiminnan pohjaksi tuli legendaarisen Mercedes-
Benzin  maahantuonti. Dokumenttielokuva on samalla läpileikkaus Suomen autoalan historiasta, 
jota kuvaillaan haastattelujen ja runsaan arkistomateriaalin välityksellä. 
75-vuotias Veho  on edelleen Aminoffien  suvun omistama perheyritys, tänään jo neljännessä 
polvessa. Haastateltavien joukossa näemme mm. Vehon  perustajan Walter Greulingin  
tyttärenpojan Dieter Aminoffin , joka toimi Vehon  hallituksessa 48 vuotta. 
 
Käsikirjoitus Anne Ehrnrooth , ohjaus ja leikkaus Tuomas Niemi . 
Vastaava tuottaja Michael Franck . 
Tuotanto Franck Media . 
 
Dokumentti nähtävän Katsomossa: 
 
http://www.mtvkatsomo.fi/?progId=307948 
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Tänä vuonna on myyty jo yli 1000 Mercedes-Benziä 
 
Uusia Mercedes-Benz-henkilöautoja myytiin helmikuussa 353 kappaletta, mikä toi 4,3 prosentin 
markkinaosuuden. Mercedes-Benz oli tammikuussa maan 11. myydyin henkilöautomerkki. 
Helmikuun suosituimpia Mercedes-malleja olivat E- ja C-sarjat (107 ja 73 kpl). Dieseleissä 
Mercedes-Benz on maan 6. suosituin 7,6 prosentin osuudella, sillä kaikista myydyistä autoista 
dieselkäyttöisiä oli 250 kappaletta. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana on myyty 1022 
uutta Mercedes-Benziä. 
 
 
Taksimyynnin kärkipaikka pysyi Mercedes-Benzillä 
 
Mercedes-Benz myi helmikuussa taksikäyttöön 69 autoa ja saavutti 27 prosentin 
markkinaosuuden. Autoista 47 kappaletta oli Mercedes-Benzin E-sarjaa, joka piti alan kärkipaikan 
hallussaan 18,4 prosentin osuudella taksikaupasta. Maan 10. suosituimman taksimallin listalle 
mahtuvat myös C-sarja sekä Sprinter. 
 
 
Mercedes-Benz jatkoi pakettiautokaupan kolmosena 
 
Mercedes-Benz säilytti asemansa maan 3. suosituimpana pakettiautomerkkinä. Pääasiassa Vitoa 
ja Sprinteriä myytiin yhteensä 88 kappaletta, joka toi 10,6 prosentin markkinaosuuden. Vito oli 51 
kappaleen myynnillään maan 3. kysytyin pakettiautomalli. 
 
 
Mercedes-Benz piti asemansa kuorma-autokaupassa  
 
Helmikuussa myytiin yhteensä 48 Mercedes-Benz-kuorma-autoa, ja markkinaosuus oli 21,2 
prosenttia. Mercedes oli näillä luvuilla maan 3. suosituin kuorma-automerkki. Kevyissä 3,5–6-
tonnisissa kuorma-autoissa Mercedes-Benz oli selvä markkinajohtaja 20 auton menekillä ja 57 
prosentin markkinaosuudella. Kevyitä, alle 8-tonnisia linja-autoja myytiin Suomessa helmikuussa 
yhteensä 16 kappaletta, ja ne kaikki olivat Mercedes-Benzejä.  
 
 
C-sarja loistaa Genevessä, ensiesittely Suomessa jo  15. maaliskuuta 
 
Mercedes-Benz esittelee Geneven autonäyttelyssä tyyliä, suorituskykyä ja käytännöllisyyttä 
monessa autoluokassa. Yksi näyttelyn ehdottomista tähdistä on uusi C-sarja, joka esitellään 
Suomen markkinoilla 15. maaliskuuta. Samaan aikaan esitellään myös uusi GLA. Geneven 
Mercedes-antiin kuuluvat myös suoraan tila-autojen huipulle kiilaava V-sarja, eksklusiivinen S-
sarjan Coupé sekä edustusluokan uudet ykköset S 600 ja S 65 AMG. 
 
 
Mercedes me – Mercedes-Benzin uusi asiakaspalveluko nsepti 
 
Mercedes-Benz esittelee Geneven autonäyttelyssä uuden asiakaspalvelukonseptinsa nimellä 
Mercedes me. Uusi nimike sitoo kokonaisuudeksi kaikki merkin tarjoamat nykyiset ja tulevat 
palvelut. Helppokäyttöisyyden ja saavutettavuuden tarjoaa konseptin digitaalinen alusta, joka 
aloittaa ensi kesänä. Mercedes me –konseptin alla on viisi alaotsikkoa: move me, connect me, 
assit me, finance me ja inspire me. Nimensä mukaisesti ne käsittävät kaikki merkin toiminnot 
myynnistä ja rahoituksesta aina mobiilipalveluihin saakka. ”Kyseessä ei ole vain uusi nettisivu – 
kyse on uudesta tasosta yksilöllisessä asiakaspalvelussa”, Daimler AG:n pääjohtaja Dr Dieter 
Zetsche  luonnehtii.  
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Applen CarPlay-palvelu ensiesittelyssä Genevessä 
 
Mercedes-Benz tuo ensimmäisenä saksalaisena premium-autojen valmistajana saataville 
iPhoneen perustuvan CarPlay-infotainment-järjestelmän. Järjestelmän toimintaa demonstroidaan 
Geneven autonäyttelyssä uudessa C-sarjan autossa. CarPlay tarjoaa IPhonen käyttäjille entistä 
helpomman ja luontevamman tavan soittaa puhelimella, hakea karttatietoja ja kuunnella musiikkia 
ja kosketus- tai ääniohjauksen avulla. Markkinoille tulossa oleva Android-pohjainen Googlen 
infotainment-järjestelmä aiotaan niin ikään integroida osaksi Mercedes-Benz-mallistoa. 
 
 
A-, B- ja CLA-sarjat tarjoavat luokkiensa pienimmät  kulutuslukemat 
 
Mercedes-Benzin A-, B- ja CLA-sarjojen seitsemän uutta malliversiota tarjoavat jopa seitsemän 
prosenttia edeltäjiään pienemmät keskikulutuslukemat. Esimerkiksi A 200 CDI –mallissa kulutus 
jää vain 3,9 litraan sadalla kilometrillä, mikä vastaa 102 gramman CO2-päästöjä kilometrillä. CLA 
250 tarjoaa puolestaan 155 kW (211 hv) tehon ainoastaan 5,4 litran kulutuksella. Tarjolla on myös 
kaksi uutta nelivetomallia: A 200 CDI 4Matic sekä A 220 CDI 4Matic. Kyseessä ovat ensimmäiset 
dieselmoottorilla varustetut nelivetoautot Mercedes-Benzin uudessa kompaktiautojen perheessä. 
 
Dekran raportti nosti käytetyt Mercedes-Benzit luok kaykkösiksi 
 
Saksalaisen Dekran tuore raportti todistaa, että Mercedes-Benzin laatu ja arvo säilyvät vielä 
vuosienkin jälkeen. Dekran suorittamien katsastusten tuloksiin perustuvassa raportissa Mercedes-
mallit voittivat viisi luokkaa 11:sta. B-, E- ja GLK-sarjat osoittautuivat omien luokkiensa 
vähävikaisimmiksi malleiksi. E-sarja palkittiin lisäksi Best of all Classes –tunnustuksella ja B-sarja 
Vuoden auto –maininnalla.  
 
 
Uuden V-sarjan tuotanto käynnistyi Espanjassa 
 
Mercedes-Benzin uuden V-sarjan tuotanto on käynnistynyt Vitoriassa Espanjassa. Daimler on 
investoinut tehtaan uudistamiseen 190 miljoonaa euroa. V-sarjassa yhdistyvät valmistajan ja tila-
auton vahvuudet: äärimmäinen käytännöllisyys ja Mercedes-Benzin automalliston perinteinen laatu 
ja mukavuustaso. ”V-sarjassa on paljon ominaisuuksia, joilla ei ole vertaa tässä autoluokassa. 
Tavoitamme sen avulla aivan uusia asiakasryhmiä”, Mercedes-Benz Vansin johtaja Volker 
Mornhinweg  vakuuttaa. 
 
 
BusStore Show keräsi 1300 osanottajaa 23 maasta 
 
Daimlerin järjestämä ensimmäinen BusStore Show –tapahtuma Neu-Ulmissa Saksassa osoittautui 
heti menestykseksi. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui 1300 ihmistä kaikkiaan 23 maasta. 
Myytäviksi asetetuista 200 käytetystä linja-autosta myytiin tapahtuman aikana melkein joka 
kolmas. Mercedes-Benz ja Setra keskittävät jatkossa kaikki käytettyjen linja-autojen myyntiin 
liittyvät onnistuksensa BusStore –brändin alle. Bussialan ykköset myyvät joka vuosi Euroopassa 
melkein 2000 käytettyä linja-autoa. 
 
 
Mercedes-AMG ja Cigarette Racing Team yhteistyössä Miamissa 
 
Helmikuun puolivälissä järjestetyssä Miamin venenäyttelyssä nähtiin huippumuotoilua sekä maalla 
että merellä. Cigarette Racing ja Mercedes-AMG esittelivät yhteistyössä kaksi futuristista, 
huippumuotoiltua erikoismallia: Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo –konseptiauton sekä 
Cigarette Racing 50´Vision GT Concept –kilpaveneen. Luonnollisessa koossaan nähty 
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konseptiauto ei ole tarkoitettu tuotantoon, mutta se elää jo pelimaailmassa. Auto on yksi malleista, 
joilla ajetaan kilpaa viime joulukuussa julkaistussa Gran Turismo –rallipelin uusimmassa versiossa. 
 
 
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/  
Kuvia Geneven autonäyttelyn uutuuksista: 
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-1676728-1-1679039-1-0-1-0-0-1-12639-1549054-0-3842-
0-0-0-0-0.html?TS=1394113943474 
 
Lisätietoja: 
Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010-569 2202, karin.backlund@veho.fi 
 


