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Tiedotusvälineille 2.8.2013  
 
Julkaistavissa heti 

      
 
 
 
Mercedes-Benzin kuukausitiedote 

 
Daimlerin tulos nousi yli 5 miljardiin toisella neljänneksellä 
 

• Heinäkuussa myytiin 415 kpl Mercedes-Benz henkilöautoa 
• Mercedes-Benz edelleen taksimyynnin ykkönen 
• Daimler myi kolmessa kuukaudessa yli 600 000 ajoneuvoa 
• Mercedes-Benz uudistaa markkinointistrategiaansa 
• smart on sähköautojen ylivoimainen markkinajohtaja Saksassa 
• Mercedesin uusi 9-vaihteinen 9G-Tronic-vaihteisto ensiesittelyssä 
• ”Ässäklubin” 1300 jäsentä vaalivat S-sarjan ylivoimaa 
• Lewis Hamilton ajoi voiton Hopeanuolille Hungaroringillä 
• Mercedes visioi rohkeaa tulevaisuuden golfajoneuvoa 
• smartin tuotanto puhkaisi 1,5 miljoonan rajan Hambachissa 
• Uuden Sprinterin tuotanto täyteen vauhtiin heinäkuun alussa 

 
 
 
Heinäkuussa myytiin 415 uutta Mercedes-Benz-henkilöautoa 
 
Mercedes-Benzejä myytiin heinäkuun aikana 415 kappaletta, mikä toi 4,9 prosentin 
markkinaosuuden. Mercedes-Benz oli kahdeksanneksi suosituin henkilöautomerkki heinäkuussa, 
saksalaisten Premium –merkkien ykkönen. Tammi-heinäkuussa on myyty 3263 uutta Mercedes-
Benz-henkilöautoa, ja markkinaosuus on 5 prosenttia. Heinäkuun suosituin malli oli E-sarja (133 
kpl), jota seuraavat A- ja C-sarjat (81 ja 46 kpl). Dieselautoissa Mercedes-Benz oli heinäkuussa 
maan 3. suosituin merkki 8,9 prosentin markkinaosuudella. Heinäkuussa rekisteröidyistä E-sarjan 
autoista 122 oli dieselkäyttöisiä. E-sarja oli näin maan 5. suosituimmaksi dieselautoksi 4,2 
prosentin markkinaosuudella. 
 
 
Mercedes-Benz taksimyynnin ykkönen 
 
Mercedes-Benz myi taksikäyttöön heinäkuussa 61 autoa ja saavutti 30,1 prosentin 
markkinaosuuden kotimaan taksikaupassa. Tänä vuonna taksikäyttöön on myyty 528 autoa, mikä 
takaa Mercedesille kärkipaikan lähes 30 prosentin markkinaosuudenlla. E-sarja vahvisti asemiaan 
taksimyynnin ykkösenä heinäkuussa 40 auton myynnillä ja 20,3 prosentin kuukausiosuudella; 
tammi-heinäkuussa E-sarjan osuus taksimarkkinasta oli 19,2 prosenttia, 340 kpl. Kuluvana vuonna 
maan 10 suosituimman taksimallin listalle ovat yltäneet myös Sprinter (7 kpl), Vito ( 4 kpl) ja C-
sarja (6 kpl). 
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Vahva Mercedes-Benz pakettiautomallisto täydentyy uudella Sprintterillä syyskuussa  
 
Mercedes-Benz-pakettiautoja Citania, Vitoa ja Sprinteriä myytiin heinäkuun aikana 81 kappaletta, 
ja markkinaosuus oli 9,8 prosenttia. Tammi-heinäkuussa Mercedesin pakettiautoja on myyty 699 
kappaletta (ma-osuus11,3 %). Näillä luvuilla Mercedes-Benz on maan 3. suosituin 
pakettiautomerkki.  
 
 
Daimler myi kolmessa kuukaudessa yli 600 000 ajoneuvoa 
 
Mercedes-Benzin emoyhtiön Daimler AG:n tulos vuoden toisella neljänneksellä nousi 
ennätykselliseen 5,24 miljardiin euroon (Q2 2012: 2,27 mrd). Summasta 3,2 miljardia kertyi 
eurooppalaisen ilmailu-, avaruus- ja puolustusvälineyhtiö EADS:n loppujen osakkeiden 
myymisestä. Nettovoitto oli 4,58 mrd. (Q2 2012: 1,56 mrd) ja liikevaihto 29,7 mrd (Q2 2012: 28,9 
mrd). Daimler myi toisella vuosineljänneksellä yhteensä 605 800 henkilöautoa ja hyötyajoneuvoa 
eli 6 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan 2012. ”Odotamme, että tuloksemme vuoden 
toisella puoliskolla on huomattavasti parempi kuin vuoden alkupuolella”, pääjohtaja Dr. Dieter 
Zetsche kommentoi. 
 
 
Mercedes-Benz uudistaa markkinointistrategiaansa 
 
”Mercedes-Benz 2020 – Best Customer Experience” on yhtiön uusi markkinointistrategia, jonka 
pyrkimys on selvä: tarjota asiakkaalle premium-tasoinen asiakaskokemus aina, kun hän on 
tekemisissä Mercedes-organisaation kanssa. Tavoitteena on yksilöllinen ja ammatillinen 
asiakaskontakti, entistä nuorempien asiakasryhmien palveleminen sekä innovatiivisten 
myyntiformaattien kehittäminen. Mercedes aikoo esimerkiksi lisätä myyntiponnistelujaan 
verkkomaailmassa sekä tuoda markkinoille entistä verkottuneempia automalleja vuonna 2014 
esiteltävästä uudesta C-sarjasta lähtien. Esimakua tulevasta on esimerkiksi uuden A-sarjan 
markkinointi, joka tavoitti internetin ja Facebookin kautta yli kahdeksan miljoonaa ihmistä. 
 
 
smart on sähköautojen ylivoimainen markkinajohtaja Saksassa 
 
Smartin ja Mercedes-Benzin osuus Saksan sähköautojen ensirekisteröinneistä oli 42 prosenttia 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Maan ehdoton markkinajohtaja sähköautoissa on smart fortwo 
ed, joita rekisteröitiin 983 kappaletta. Määrä riitti jo yksinkin 40 prosentin osuuteen markkinoista. 
Daimlerin valikoimissa on jo yhdeksän päästötöntä sähkö- ja polttokennoautomallia. Vuonna 2014 
mallisto täydentyy B-sarjan Electric Drive –versiolla, jolle luvataan 160 km/h huippunopeus ja noin 
200 kilometrin toimintamatka yhdellä latauksella. 
 
 
Mercedesin uusi 9-vaihteinen 9G-Tronic-vaihteisto ensiesittelyssä 
 
Mercedes-Benzin uusi 9G-Tronic-automaattivaihteisto saa ensiesittelynsä E 350 BlueTec –
mallissa, jossa se on vakiovarusteena. Yhdeksän käytössä olevaa ajovaihdetta ja välityssuhteiden 
muuttuminen parantavat ajomukavuutta ja lisäävät taloudellisuutta, sillä V6-moottorisen 
dieselmallin yhdistetty kulutus on ainoastaan 5,3 litraa 100 kilometrillä. 9G-Tronic-vaihteiston 
muihin etuihin kuuluu 4 desibelillä laskenut äänitaso. Vaihteiston lyhentyneet vaihto- ja reaktioajat 
tekevät ajokokemuksesta entistä nautinnollisemman: lisäksi kuljettajan käytössä ovat 
käsivalintamahdollisuus ja urheilullinen S-vaihteensiirto-ohjelma.  
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”Ässäklubin” 1300 jäsentä vaalivat S-sarjan ylivoimaa 
 
Mercedes-Benzin S-sarjaan erikoistunut Ässäklubi kokoontui tänä kesänä vuosikokoukseensa 
Hampurissa. Kerholla on noin 1300 jäsentä, joista 300 tulee Saksan ulkopuolelta. Kaikkien 
jäsenten intohimo on yhteinen: ajaton eleganssi, voima, turvallisuus ja mukavuus, jota S-sarjan 
autot edustavat. Klubin jäsenyyden ehtona ei ole S-sarjan auton omistaminen, mutta useimmilla 
jäsenillä sellainen on. Esimerkiksi klubin presidentti Thomas Sterl omistaa viisi Ässää. Klubi on 
avoin kaikille Mercedesin edustusmallin omistajille, oli auto sitten 1950-luvun W 187 –sarjaa tai 
uusinta 221-sarjaa. Iskulause ”S-sarja on tehty kestämään ikuisesti” on yksi kerhon toiminnan 
mottoja. 
 
 
Lewis Hamilton ajoi voiton Hopeanuolille Hungaroringillä 
 
Mercedes-Benz F1 –talli päätti F1-sarjan alkukauden näyttävään voittoon Hungaroringin radalla 
Unkarissa. Voiton tallille toi britti Lewis Hamilton, jolle ykkössija oli ensimmäinen hänen 
Hopeanuolella ajamansa kilpailuvoitto ja kaikkiaan uran 22. ykkössija autourheilun 
kuninkuusluokassa. Hamiltonin ero kakkossijan ajaneeseen Kimi Räikköseen oli vajaa 11 
sekuntia. Kolmen pysähdyksen taktiikalla kisan ajanut Hamilton teki pysähdykset kierroksilla 9, 31 
ja 50. Mercedes-tallin Nico Rosberg keskeytti kisan 65. kierroksella. 
 
 
Mercedes visioi rohkeaa tulevaisuuden golfajoneuvoa 
 
Sadat auto- ja golfharrastajat ottivat osaa kilpailuun, jossa Mercedes-Benz kokosi ehdotuksia 
tulevaisuuden innovatiiviseksi golfajoneuvoksi. Ehdotusten perusteella yhtiön Advanced Design 
Center Kaliforniassa loi Vision Golf Cart –nimisen prototyypin, jossa on mukana myös merkille 
tunnusomainen timanttihohtoinen etusäleikkö. Konsepti on sähkökäyttöinen, ja akut ladataan 
katolle sijoitetuilla aurinkokennoilla tai perinteisellä johtolatauksella. Autoa voidaan ajaa kummalta 
istumapaikalta tahansa keskikonsoliin sijoitetulla joystickilla. ”Vision Golf Cartin linjakkaat muodot 
luovat vaikutelman pyörille nostetusta veistoksesta”, muotoilujohtaja Gorden Wagener kuvaa. 
 
 
smartin tuotanto puhkaisi 1,5 miljoonan rajan Hambachissa 
 
smartin tehtaalla Ranskan Hambachissa saavutettiin juuri ennen kesälomakauden alkua tärkeä 
merkkipaalu. smarteja on valmistettu jo 1,5 miljoonaa kappaletta, ja smartista on samalla tullut 
myös maailman eniten ostettu ja arvostetuin kaupunkiauto. ”Mikään muu automalli ei sovi yhtä 
hyvin kaupunkiympäristöön”, smartin pääjohtaja Dr. Annette Winkler huomauttaa. Juhla-auto oli 
valkoinen smart fortwo ed cabrio. Hambachin tehdas on suljettu muutostöiden ja modernisoinnin 
takia koko heinä-elokuun ajan. Ensi vuonna smart-valikoimaan palaa myös uusi nelipaikkainen 
automalli. Tutkimuslaitos J.D.Powerin IQS-tutkimuksessa (Initial quality study) smart fortwo voitti 
jälleen asiakastyytyväisyydessä suvereenisti oman City Car –segmenttinsä. 
 
 
Uuden Sprinterin tuotanto täyteen vauhtiin heinäkuun alussa 
 
Ensimmäiset uudet Mercedes-Benz Sprinterit rullasivat ulos valmistuslinjalta Saksan 
Düsseldorfissa heinäkuun alussa, kun mallin sarjavalmistus saatiin täyteen vauhtiin. Kahdeksan 
miljoonan testikilometrin ja 25 miljoonan euron investointien jälkeen Sprinter on näin valmiina 
nostamaan riman taas uudelle tasolle hyötyajoneuvojen turvallisuudessa, ajomukavuudessa ja 
ergonomiassa. Sprinterin vahvuuksia ovat pakettiautoluokassa uudet turvavarusteet (esimerkiksi 
sivutuuliavustin sekä Collision Prevent Assist -törmäysvaroitin) sekä ensimmäiset Euro VI –
päästötason moottorit, joiden ansiosta kulutuslukemat on saatu alhaisimmillaan jopa 6,3 litran 
tasolle. Sprintereitä on valmistettu 18 vuodessa noin 2,5 miljoonaa. 
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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, tiedotuspäällikkö, Veho Group Oy Ab, puh. 010 569 2202, 
karin.backlund@veho.fi. 

 


