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E- ja C-sarjat jatkavat suosituimpina Mercedes-mall eina 
 
Uusia Mercedes-Benz-henkilöautoja myytiin maaliskuussa 417 kappaletta, mikä toi 4,3 prosentin 
markkinaosuuden. Mercedes-Benz oli maaliskuussa maan 10. myydyin henkilöautomerkki. 
Maaliskuun suosituimpia Mercedes-malleja olivat E- ja C-sarjat (110 ja 108 kpl). Dieseleissä 
Mercedes-Benz on maan 6. suosituin 7,6 prosentin osuudella, sillä kaikista myydyistä autoista 
dieselkäyttöisiä oli 277 kappaletta. E-sarja oli maaliskuussa maan 8. suosituin dieselmalli. 
 
 
E-sarja ja Sprinter dominoivat kotimaan taksikauppa a 
 
Mercedes-Benz myi maaliskuussa taksikäyttöön 77 autoa ja saavutti 28,7 prosentin 
markkinaosuuden. Autoista 56 kappaletta oli Mercedes-Benzin E-sarjaa, joka piti alan kärkipaikan 
hallussaan 21 prosentin osuudella taksikaupasta. Maan 10. suosituimman taksimallin listalle 
mahtuvat myös C-sarja sekä Sprinter, joka on myös tilataksimyynnin vankka ykkönen. Viime 
vuoteen verrattuna taksirekisteröinnit ovat noin 23 prosentin kasvussa, mutta Mercedes-myynti on 
kasvanut tätäkin enemmän eli noin 30 prosenttia.  
 
 
Mercedes-Benz jatkoi pakettiautokaupan kolmosena 
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Mercedes-Benz säilytti asemansa maan 3. suosituimpana pakettiautomerkkinä. Pääasiassa Vitoa 
ja Sprinteriä myytiin yhteensä 98 kappaletta, joka toi 11,3 prosentin markkinaosuuden. Vito oli 57 
kappaleen myynnillään maan 3. kysytyin pakettiautomalli ja Sprinter 35 kappaleella sijalla 7. 
 
 
Mercedes-Benz johtaa kevyissä kuorma- ja linja-auto issa  
 
Maaliskuussa myytiin yhteensä 48 Mercedes-Benz-kuorma-autoa, ja markkinaosuus oli 21,8 
prosenttia. Mercedes oli näillä luvuilla maan 3. suosituin kuorma-automerkki. Kevyissä 3,5–6-
tonnisissa kuorma-autoissa Mercedes-Benz oli selvä markkinajohtaja 18 auton menekillä ja 48,6 
prosentin markkinaosuudella. Maaliskuussa Suomessa myydyistä 16 linja-autosta 9 oli kevyitä eli 
alle 8-tonnisia Mercedes-Benzejä.  
 
 
Asiakkaat arvostavat Mercedes-Benz-kuorma-autojen h uoltopalveluja 
 
Mercedes-Benzin huoltoverkosto menestyi Taloustutkimuksen vuosittain tekemässä 
valtakunnallisessa Tieliikenteen tavarankuljetukset –tutkimuksessa. Tulosten mukaan Mercedes-
asiakkaat ovat tyytyväisimpiä autonsa merkkihuoltoon. Mercedes-Benzin kuorma-autot nousivat 
edellisvuoden 3. sijalta ykköspaikalle, kun asiakkaat arvioivat kokemuksiaan huolloista 
kokonaisuudessaan. ”Tulosten taustalla on asiakkaiden kuunteleminen ja palautteisiin 
reagoiminen. Meille on tärkeää, että asiakkaat voivat luottaa meihin. Palvelulupauksellamme 
”Trucks you can trust” haluamme varmistaa, että olemme paras ja luotettavin kumppani 
asiakkaillemme heidän liiketoiminnassaan”, Veho Hyötyajoneuvojen huoltojohtaja Kari Halonen 
vakuuttaa.  
 
Suomen Puunkuormaajamestareita etsitään 29. kerran 
 
Alan ammattilaisten keskuudessa suuren suosion saavuttanut Puunkuormaajamestarikilpailu 
käynnistyi maanantaina 31.3.2014  Veho Hyötyajoneuvojen Pirkkalan toimipisteestä. 
Vuoden 2014 puunkuormauksen mestaruuskiertueella mukana on järeimpään päähän kuuluva 
Mercedes-Benz Arocs 3263L 8x4. Kiertue etenee kevään aikana halki Suomen ja loppukilpailu 
järjestetään 29. elokuuta FinnMetko 2014 messujen yhteydessä Jämsässä. 
 
Mercedes-Benz Vans lisäsi myyntiään vuonna 2013 
 
Daimlerin Mercedes-Benzin pakettiautomallien myynti sujui erinomaisesti vuonna 2013. Mercedes-
Benz Vansin tulos kasvoi 16 prosenttia 631 miljoonaan euroon ja myynti 7 prosenttia 270 000 
autoon. Vans-divisioonan liikevaihto oli lähes 9,4 miljardia euroa. Mercedes-Benz Sprinterin, Viton, 
Varion, Vianon ja Citanin myynti kasvoi kaksinumeroisin luvuin Kiinassa, Latinalaisessa 
Amerikassa ja Venäjällä. ”Saavutimme erittäin hyvän tuloksen ja säilytimme asemamme 
kannattavimpana pakettiautojen valmistajana, vaikka ydinmarkkina-alueellamme Länsi-
Euroopassa tulos oli muita alueita heikompi”, Mercedes-Benz Vansin toimitusjohtaja Volker 
Mornhinweg  kommentoi. 
 
 
Mercedes-Benz GLA:lle ja C-sarjalle vaativa ympäris tösertifikaatti 
 
Saksalainen tekninen tarkastus- ja luokituslaitos TÜV Süd on myöntänyt arvostetun ISO TR 14062 
–ympäristösertifikaatin Mercedes-Benz GLA:lle ja C-sarjalle, joiden myynti käynnistyi maaliskuussa 
myös Suomessa. Luokituksessa on arvioitu molempien mallien koko elinkaaren synnyttämä 
ympäristörasitus valmistuksesta loppukierrätykseen asti. GLA:n vahvuuksiksi osoittautuivat muun 
muassa Euro 6 –päästötason säästävät moottorit, uusi kitkaoptimoitu moottoriteknologia, 
ennätysalhainen 0.29 Cd:n ilmanvastus, painonsäästö sekä 95 prosentin kierrätysaste. C-sarja 
puolestaan on keventynyt 100 kiloa, ja päästötaso on pudonnut 10 prosenttia. Mallin 
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ilmanvastuskerroin on vain 0.24. Molemmissa malleissa hyödynnetään kierrätysmuoveja enemmän 
kuin koskaan. GLA:ssa ko. osia on 41, ja niiden yhteispaino on 36 kiloa. C-sarjassa 
kierrätysmuovia löytyy 52 komponentista, jotka painavat yhteensä yli 49 kiloa. 
 
 
Mercedes-Benz S 63 AMG: henkeäsalpaava ja vastustam aton 
 
Mercedes-Benzin AMG-mallisto täydentyy todellisella unelma-autolla, kaksiovisella ja äärimmäisen 
linjakkaalla S 63 AMG –mallilla. Tulokkaassa yhdistyvät kaikki ykkösluokan autokokemuksen 
edellytykset: äärimmäinen suorituskyky, vakuuttava ja itsetietoinen muotoilu, ylittämätön 
ajodynamiikka sekä nykyaikainen, painoa säästävä ajoneuvoteknologia. Malli on keventynyt 65 
kiloa ja keskikulutus enää 10.1 litraa/100 km – uusi ennätys tässä vaativassa autoluokassa. 
Voimantuotosta vastaa tehokkain BlueDirect-bensiinimoottori, AMG:n 5,5-litrainen V8-
biturbomoottori, joka tuottaa 430 kW (585 hv) tehon ja 900 Nm väännön. 
 
 
Uusi 9G-Tronic-automaattivaihteisto debytoi E 350 B lueTecissa 
 
Mercedes-Benzin uusi 9G-Tronic-automaattivaihteisto momentinmuuntajalla saa ensiesittelynsä E 
350 BlueTec -mallin voimalinjassa. Ekotehokkaan vaihteiston ansiosta malli on myös yksi 
luokkansa säästeliäimmistä kuusisylinterisistä dieselautoista, sillä keskikulutus on ainoastaan 5,3 
litraa sadalla kilometrillä. Vaihteisto tarjoaa totuttuun tapaan erinomaisen käyttömukavuuden ja 
lähes huomaamattomat vaihteensiirrot kaikissa ajotilanteissa. Yhdeksän vaihdetta parantaa myös 
ajomukavuutta ja takaa, että entistä suurempi osa moottorin voimasta kyetään ohjaamaan 
vetävälle akselille olosuhteista riippumatta. 
 
 
Mercedes F1-Team avasi formulakauden kahdella voito lla 
 
Kaksi kisaa, kaksi voittoa. Mercedes AMG Petronas F1 –talli on aloittanut moottoriurheilun 
kuninkuusluokan lähes maksimituloksella. Nico Rosberg  voitti 16.3 ajetun Australian osakilpailun, 
kun taas tallikaveri Lewis Hamilton  selvisi ykkösenä maaliin Malesian GP-kisassa 30.3. Tässä 
kisassa Nico nousi toiseksi korkeimmalle korokkeelle, mikä merkitsi Hopeanuolten ensimmäistä 
kaksoisvoittoa F1-tasolla sitten vuoden 1955. Tuolloin Juan Manuel Fangio  ja Piero Taruffi  
korjasivat kaksoisvoiton Italian Grand Prix –kisassa.  
 
 
Ennakoiva Pre-Safe-turvateknologia täyttää 15 vuott a 
 
Auton turvaratkaisuissa alkoi uusi aikakausi vuonna 2002, kun Mercedes-Benzin S-sarjassa 
esiteltiin ennakoiva Pre-Safe-teknologia. Ratkaisu yhdisti ennen näkemättömällä tavalla aktiiviset 
ja passiiviset auton turvallisuusratkaisut. Pre-Safe ennakoi mahdolliset onnettomuudet ja valmistaa 
sekä auton että sen matkustajat törmäykseen esimerkiksi kiristämällä turvavyöt, sulkemalla ikkunat 
ja nostamalla istuimet optimaaliseen asentoon. Pre-Safe on nyt saatavana jo 16 mallisarjaan A-
sarjasta lähtien, ja se on ohjelmoitu toimimaan 13 mahdollisessa uhkaavassa ajotilanteessa. Yli 
puolet uusista Mercedes-Benzeistä on jo vakiovarusteltu Pre-Safe-teknologialla. 
 
 
Unimog Tour 2014 vakuuttaa Unimog-malliston suoritu skyvystä 
 
Unimog-malliston monipuolista ja ennakkoluulotonta suorituskykyä esitellään maalis-huhtikuussa 
yhdeksällä paikkakunnalla Saksassa järjestettävällä kiertueella. Tapahtumat keräävät satoja 
erikoisajoneuvojen asiantuntijoita ja asiakkaita, sillä työnäytöksissä ja näyttelyissä on mukana yli 
20 erikoisvarusteltua Unimog-mallia kompaktista u 216:sta aina järeimpään U 530:een saakka. 
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Autot on varusteltu muun muassa tienhoitotehtäviin, viheralueiden ja nurmikenttien hoitamiseen ja 
talvikunnossapidon vaatimuksiin.  
 
 
 
 
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 
 


