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Mercedes-Benzin myyntikehitys 2014 

 
Mercedes-Benz rikkoi myyntiennätyksiään kesän aikana   
 
 

• Tammi-kesäkuun automyynti kasvoi 12,8 prosenttia 78 3 520 ajoneuvoon. 
• Vauhti jatkui heinäkuussa 130 000 myydyllä autolla ja 11,3 prosentin kasvulla. 
• Suomessa C-sarjan kysyntä kasvoi 75 %, autoja myyti in 876 kpl. 

 
 
Mercedes-Benz saavutti tammi-kesäkuun myynnillään uuden ennätyksen yhtiön historian aikana. 
Asiakkaille luovutettiin 783 520 uutta autoa, mikä tarkoitti 12,8 prosentin kasvua edellisvuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna. Hyvä vire jatkui vielä heinäkuussa, jolloin yhtiö myi 130 003 uutta 
henkilöautoa (+11,3 %). Heinäkuun myyntiluvut olivat yhtiön historian parhaat. 
 
”Vuoden alku on ollut äärimmäisen menestyksekäs, Daimler AG:n Mercedes-Benzin myynti- ja 
markkinointijohtaja Ola Källenius  sanoo. ”Tästä vuodesta on tulossa meille uusi ennätysvuosi”. 
 
Suuntausta vahvistaa myös Mercedes-Benzin emoyhtiön Daimler AG:n suoritus kuluvan vuoden 2. 
vuosineljänneksellä. Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 31,5 miljardia euroa (+6 %) ja tulos 2,5 me 
(+12 %). Yhtiö toimitti asiakkailleen maailmanlaajuisesti 628 900 henkilö-, tavara- ja kuorma-autoa. 
Automyynti kasvoi näin 4 prosenttia. 
 
 
Kompaktimallien vilkas kysyntä näkyy myyntitilastoi ssa 
  
Tammi-kesäkuussa Mercedes-Benzin myynti Euroopassa kasvoi 352 198 ajoneuvoon (+7,4 %). 
Heinäkuussakin kysyntä jatkui vahvana, sillä esimerkiksi Ranskassa kirjattiin 34,5 % ja Espanjassa 
peräti 51,6 % kasvulukemat.  
  
Yhdysvalloissa – Mercedes-Benzin suurimmalla markkina-alueella – myytiin tammi-kesäkuussa 
151 624 ajoneuvoa. Heinäkuussa tehtiin uusi myyntiennätys 27 192 autolla ja 15 %:n 
kasvulukemilla. Pohjois-Amerikan markkinoilla hyvin tärkeä tuote, Mercedes-Benzin C-sarja, 
lanseerataan Yhdysvalloissa syyskuussa.  
 
Koko alkuvuoden aikana on erityisesti kasvanut kompaktikokoluokan autojen kysyntä. ”Kompakti- 
ja SUV-mallimme ovat todellisia kasvumoottoreita”, Ola Källenius vahvistaa. Mercedes-Benzin A-, 
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B-, CLA- ja GLA-luokkien autoja myytiin kesäkuun loppuun mennessä 215 205 kappaletta (+24,1 
%).  
 
Vuoden lopussa kompaktiluokan tarjonta laajenee vielä 5. mallilla: CLA Shooting Brakella. Se 
valmistetaan Mercedes-Benzin tehtaalla Unkarin Kecskemétissa ja tulee myyntiin vuoden 2015 
ensimmäisellä puoliskolla. 
 
Myös Mercedes-Benzin muut keskeiset mallisarjat ovat menestyneet erinomaisesti. E-sarjan 
sedania ja farmarimallia myytiin jo kesäkuun loppuun mennessä 130 464 kappaletta (+27,4 %). S-
sarjan myynti kaksinkertaistui vuoden 2013 tammi-kesäkuusta 49 262 kappaleeseen. 
Sindelfingenin tehdas valmisti hiljattain 100 000. S-sarjan yksilön – vain noin vuosi nykyisen S-
sarjan tuotannon käynnistymisen jälkeen.  
 
 
 
Suomessa  Mercedes-Benz oli tammi-heinäkuussa maan 9. myydyin henkilöautomerkki 3198 
autolla ja 4,8 prosentin markkinaosuudella. Erityisen kysytty on ollut C-sarja, jota on myyty 
seitsemässä kuukaudessa 876 kappaletta (+75,2 %). Heinäkuussa myytiin 120 C-sarjan autoa. 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 
www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
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