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Mercedes-Benzin tammikuun kuukausitiedote 

 
Suomen Mercedes-Benz-kanta ylitti 80 000 auton rajan selvästi 
 

• Mercedes-Benz ylitti edellisvuoden luvut 300 autolla 2019 

• Henkilöautoissa kaikkien aikojen korkein markkinaosuus 

• Suomessa liikenteessä jo 83 000 Mercedes-Benz-autoa vuoden 2019 lopussa 

• Mercedes-Benz saa yhä enemmän asiakkaita muilta automerkeiltä 

• Mercedes-Benzin taksimyynti kasvoi viidenneksen 2019 

• Kouvolan Auto-Suni paras Mercedes-Benz-jälleenmyyjä – toista kertaa peräkkäin 

• Tähtikeulat pakettiautomyynnin 4. sijalla vuonna 2019 
 
 
 
Mercedes-Benz ylitti edellisvuoden luvut 300 autolla 2019 
 
Vuonna 2019 ensirekisteröitiin kaikkiaan 6352 uutta Mercedes-Benz-henkilöautoa eli 302 autoa enemmän 
kuin vuonna 2018. Mercedesin markkinaosuus nousi 5:stä 5,6 prosenttiin, joka on kaikkien autojen korkein 
markkinaosuus. Joulukuu oli poikkeuksellisen hyvä myyntikuukausi kaikkiaan 545 uudella autolla ja 98,2 
prosentin kasvulla. Näillä luvuilla Mercedes-Benz oli maan 7. suosituin henkilöautomerkki ja aivan omilla 
tuhatluvuillaan saksalaisiin premium-kilpailijoihin verrattuna.  
 
Dieselmyynnissä Mercedes-Benz oli maan 3. suosituin merkki 13,2 prosentin markkinaosuudella. Kaikista 
viime vuonna myydyistä Mercedes-Benz-henkilöautoista 2909 kappaletta oli dieselkäyttöisiä. Mercedesin 
dieselmyynti säilyi edellisvuoden tasolla (–1 %) huolimatta dieselkysynnän 24,2 prosentin laskusta. 
 
Vuoden 2019 myydyimmät Mercedes-mallit ovat A- ja C-sarjat (1539 ja 1291 kpl). A-sarjan menekki kasvoi 
70,1 ja C-sarjan 11,8 prosenttia vuodesta 2018. Kannassa on E-sarja 1141 kappaleen menekillä. Hyvin 
menestyivät myös CLA (553 kpl, +24,5 %) ja B-sarja (330 kpl, +34,1 %). Yritysmyynnin osuus vuoden aikana 
toimitetuista autoista oli 2074 kappaletta ja Mercedes-Benz näin ennätyksellisesti maan 5. suosituin 
yritysautomerkki 6,9 prosentin osuudella. 
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Suomessa liikenteessä jo 83 000 Mercedes-Benz-autoa vuoden 2019 lopussa 
 
Hienosti sujunut kotimaan myynti ja vahva rinnakkaistuonti ovat kasvattaneet Suomen Mercedes-Benz-
kannan uuteen ennätykseen. Vuoden 2019 lopussa liikenteessä oli jo lähes 83 000 Mercedes-merkkistä 
henkilö- ja pakettiautoa. Mercedes-Benz on maan suosituin rinnakkaistuontimerkki, ja kannan kasvu tätä 
kautta nuorentaa mallistoin keski-ikää ja vähentää päästöjä. Viime vuosina jatkuneella tasaisella 
kasvutahdilla 90 000:n Mercedes-Benzin raja rikkoutuu vuoden 2022 lopussa. Mercedes-kanta on kasvanut 
kymmenessä vuodessa eli vuodesta 2009 lähtien lähes 30 000 autolla. 
 
 
Mercedes-Benz saa yhä enemmän asiakkaita muilta automerkeiltä 
 
Mercedes-Benzin niin sanotun valloitusmyynnin osuus on voimakkaassa kasvussa, sillä yhä useampi asiakas 
vaihtaa tähtikeulaiseen autoon jostakin toisesta automerkistä. Mercedesin koko henkilöautomallistossa 
valloitusmyynnin osuus on jo 57 prosenttia eli yli puolet kaikista asiakkaista. Osuus on näin viisi prosenttia 
korkeampi kuin vielä vuonna 2016. Eniten kiinnostaa A-sarja, jonka ostajista 69 prosenttia vaihtaa malliin 
ajettuaan aikaisemmin jollakin sen kilpailijalla.  
 
 
Mercedes-Benzin taksimyynti kasvoi viidenneksen 2019 
 
Mercedes-Benzin asema taksialan kärjessä jatkui ja vahvistui koko vuoden 2019 ajan. Taksiasiakkaille 
toimitettiin 980 uutta Mercedes-Benz-taksia (vrt. 807 autoa 2018), mikä toi 31,2 prosentin 
markkinaosuuden ja myyntitilastojen ehdottoman kärkipaikan, sillä Mercedesin menekki oli yksin suurempi 
kuin tilastojen 2- ja 3-sijoille yltäneiden Volkswagenin ja Toyotan yhteensä.  Tähtikeulaisten taksien 
kasvuprosentti oli 21,4. Taksikaupan kaksi kärkimallia olivat Mercedes-Benzin E-sarja ja Sprinter (461 ja 331 
kpl). Sprinterin markkinaosuuden kasvu oli 88,1 ja E-sarjankin 9,5 prosenttia ja kahden kärkimallin yhteinen 
markkinaosuus taksikaupassa 25,2 prosenttia. Vito löytyy listan 10. sijalta 95 autolla ja C-sarja 18. sijalta 45 
autolla. 
 
 
Kouvolan Auto-Suni paras Mercedes-Benz-jälleenmyyjä – toista kertaa peräkkäin 
 
Auto-Sunin Kouvolan toimipiste palkittiin 17.12.2019 jo toista kertaa peräkkäin Suomen parhaana 
Mercedes-Benz-jälleenmyyjänä. Palkinnon luovutti vuosittaisessa myyntikokouksessa Vantaalla Mercedes-
Benz henkilöautojen myyntijohtaja Klaus Pohjala. Tärkeimmät palkitsemisen perusteet olivat uusien 
Mercedes-Benz-autojen markkinaosuus Kouvolassa (6,46 %) ja erinomaiset tulokset 
asiakastyytyväisyyskyselyssä. ”Tunnustus antaa koko Kouvolan tiimillemme entistä enemmän virtaa 
toiminnan kehittämiseen”, Auto-Sunin toimitusjohtaja Ville Suni toteaa. Hän kiittää myös asiakkaita, jotka 
ovat luottamuksellaan mahdollistaneet Mercedeksen menestyksen alueella ja olleet omalta osaltaan 
mukana toiminnan kehittämisessä. Kouvolan lisäksi Auto-Suni toimii Kotkassa, Lappeenrannassa ja 
Imatralla. Liikevaihto vuonna 2018 oli noin 78 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää noin 115 henkilöä. 
Mercedes-Benzin lisäksi yritys edustaa Kouvolassa neljää muuta automerkkiä, ja sen osuus Kouvolan uusien 
autojen kaupasta on noin 22 prosenttia. 
 
 
Tähtikeulat pakettiautomyynnin 4. sijalla vuonna 2019 
 
Pakettiautoissa Mercedes-Benz on maan 4. suosituin merkki. Yhteensä 1692 auton kokonaismyynti toi 11,5 
prosentin markkinaosuuden. Vito on 5. kysytyin pakettiautomalli (984 kpl, markkinaosuus 6,7 %). Sprinter 
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löytyy sijalta 8 yhteensä 594 autolla ja 4 prosentin osuudella. Sprinterin pakettiautomyynti lisääntyi 15,3 
prosenttia. Yli 2-tonnisissa umpipakettiautoissa Mercedes-Benz oli maan 3. suosituin automerkki (1537 kpl). 
 
 
 
Mediapankit: 
 

Vehon media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta https://news.cision.com/fi/?q=veho&q=veho 
 

Lisätietoja Daimlerin kansainvälisiltä lehdistösivuilta: https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 

 
  
 
Lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi 
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