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Julkaisuvapaa 

Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa tekstin alla sijaitsevien linkkien kautta 

      

 

Mercedes-Benzin kuukausitiedote 

 
#kesäbenz esittelee suomalaiset tähtiartistit autodesignereina 
 

• Suomalaiset tähtiartistit suunnittelivat uniikin #kesäbenz-malliston 

• Vehoissa tapahtuu Kansallisena museoajoneuvopäivänä 

• Mercedes-Benz merkittävästi edellä premium-kilpailijoitaan 

• Peking–Pariisi-kisa vierailee Hyvinkäällä, mukana 12 Mercedes-Benziä 

• AMG:n 4-litrainen biturbo voitti luokkansa International Engine of the Year -kilpailussa 
 
 
Suomalaiset tähtiartistit suunnittelivat uniikin #kesäbenz-malliston 
 
Mercedes-Benzin tänään julkistettava #kesäbenz-kampanja esittelee alkavan festarikesän kysytyimmät 
artistit Chisun, Ellinooran ja Isac Elliotin aivan uudesta näkökulmasta designereina. Kesän uutuusmallit A-
sarjan Sedan ja CLA Coupé sekä Suomessa valmistettava A-sarja ovat saaneet artistien ja graafikon 
yhteistyönä täysin uudet ilmeet, jotka on toteutettu auton pintaan yliteippauksilla.  
 
”Nyt kun koko kompaktiautomallistomme on täydentynyt kevään aikana, halusimme luoda niille 
kohtaamisia perinteistä autonostajaryhmää laajemmalle yleisölle. Päätimme yhdistää artistit, uunituoreet 
automallit ja kesän tapahtumat ainutlaatuisella tavalla”, Mercedes-Benz-henkilö- ja pakettiautojen 
markkinointipäällikkö Kasper Jansson kertoo.   
 
#kesäbenz-kampanjan autoista Chisu on vastannut CLA Coupén ja Isac Elliot A-sarjan sedanin raikkaasta 
kesälookista. ”Suomi-auton” eli A-sarjan pirteän pinkki ulkomuoto on Ellinooran käsialaa. Radio Suomi 
Popin suosikkijuontaja Sami Kuronen on niin ikään saanut räätälöidä itselleen mieleisensä näköisen 
Mercedes-Benzin B-sarjalaisen.  
 
Autot ovat esillä ensimmäisen kerran Helsingissä Lasipalatsin aukiolla 3.–5.6. ja kiertävät sen jälkeen kesän 
tapahtumissa, kuten Tikkurila festivaalissa ja Valtteri Bottas Duathlonissa. Artistien videoihin pääsee 
tutustumaan ja omaa suosikkiaan äänestämään verkossa osoitteessa www.mercedes-benz.fi/kesäbenz.  
Arvonnan voittaja saa itselleen ja kavereilleen valintansa mukaan Chisun, Ellinooran tai Isac Elliotin VIP-
yksityiskeikan sekä auton vuodeksi käyttöönsä. 
 
 
 
 

http://www.mercedes-benz.fi/kesäbenz
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Vehoissa tapahtuu Kansallisena museoajoneuvopäivänä 
 
Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt Mercedes-Benzin maahantuoja Veho viettää Kansallista 
museoajoneuvopäivää järjestämällä Mercedes-Benz-klassikkoautoihin keskittyvät tapahtumat lauantaina 
8.6. Veho Tampereella ja Veho Mercedes-Benz Airportissa Vantaalla. Yhteistyössä Suomen Mercedes-Benz 
Klubin kanssa toteutettavat tapahtumat toteutetaan kello 11–15. Veho Mercedes-Benz Airportissa 
kesikiössä on – tähtimerkin laajan klassikkoautokattauksen lisäksi – on myös tänä syksynä 60 vuotta 
täyttävä W111 eli nykyisen S-sarjan huippumallin edeltäjä. W111 oli kolariturvallisuuden edelläkävijä, sillä 
autossa oli ensimmäisenä maailmassa muun muassa kokoon painuva ohjausakseli. Paikalla Vantaalla on 
myös MB Klubin asiantuntija Anssi Juutilainen, joka tarjoaa päivän aikana kattavan katsauksen juhlamallin 
historiaan ja merkitykseen. 
 
2600 auton raja rikki Mercedes-Benzin vuosimyynnissä 
 
Uusia Mercedes-Benz-henkilöautoja ensirekisteröitiin toukokuussa 541 kappaletta, mikä toi 5,5 prosentin 
markkinaosuuden. Viiden kuukauden aikana on ensirekisteröity nyt 2642 uutta Mercedestä eli lähes yhtä 
monta kuin vastaavaan aikaan 2018. Mercedes-Benzin alkuvuoden markkinaosuus on kuitenkin noussut 
samassa ajassa 4,8:stä 5,4:een prosenttiin. Mercedes-Benz henkilöautot ovat rekisteröinneissä 
merkittävästi pääkilpailijoitaan edellä. Etumatkaa Audiin on jo yli tuhat autoa ja BMW:n lähes 1100 autoa.  
Mercedes-Benz on nyt maan 7. eniten rekisteröity henkilöautomerkki. Kysytyimmät ovat olleet lähes 
tasaluvuilla C- ja A-sarjat (603 ja 602 kpl). Suomessa valmistettavan A-sarjan menekki on kasvanut vuoden 
2018 alusta peräti 58 prosenttia.  
 
 
Peking–Pariisi-kisa vierailee Hyvinkäällä, mukana 12 Mercedes-Benziä 
 
Maailman pisin ja haastavin vintage- ja klassikkoautojen nopeus- ja kestävyysajokisa Pekingistä Pariisiin 
saapuu Suomeen 28.–29.6. Seitsemättä kertaa järjestettävä kilpailu kulkee 11 maan halki, ja sille kertyy 
mittaa noin 14000 kilometriä. Mukana on 120 autokuntaa, joista 12 ajaa Mercedes-Benzeillä. Vanhin 
mukana oleva auto on Contal Mototri Tricycle vuodelta 1907, jolloin myös alkuperäinen kisa ajettiin. 
Suomesta ralliin osallistuvat isä ja poika Martti ja Petri Kiikka, jotka keräävät ajollaan varoja lasten ja 
nuorten puolesta tehtävälle hyväntekeväisyystyölle.  
 
Kisa starttasi 2.6. ja päättyy Pariisiin 7.7. Autot ovat esillä Hyvinkäällä perjantaina 28.6, ja paikalla on myös 
rallikuski ja Rally Hall of Famen kunniajäsen Simo Lampinen. Lauantai-aamuna varhain ajokuntoiset autot 
pyörähtävät näytillä jokamiesluokan yleisissä SM-kisoissa Hyvinkään Vauhtipuistossa. Sieltä matka jatkuu 
vielä julkistamattomalla rallierikoiskokeelle, josta ajetaan kelloa vastaan.  Illalla autot siirtyvät Tallinnan-
lautalle ja edelleen Viroon. 
 
AMG:n 4-litrainen biturbo voitti luokkansa International Engine of the Year -kilpailussa 
 
AMG:n 4-litraisen biturbomoottorin suoritusarvot vakuutti International Engine of the Year -kilpailun 
tuomariston ja toi ykkössijan 450–550-hevosvoimaisten moottorien luokassa. Moottori keräsi pisteitä 244, 
ja taakse jäivät selvällä erolla esimerkiksi Porschen, BMW:n ja McLarenin vastaavat voimanlähteet. 
Voittajamoottori on laajasti käytössä Mercedes-AMG-mallistossa (GT, GT S, GT C, GT R) sekä Mercedes-
Benzin henkilöautoissa (S,E,G, C ja GLC sekä Maybach). Voittajamoottoria hyödyntävät niin ikään Aston 
Martin Vantage sekä DB11. 
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Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta 
http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilö- ja pakettiautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi 
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