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Marraskuussa myytiin 401 uutta Mercedes-Benz-henkilöautoa 
 
Mercedes-Benzejä myytiin marraskuun aikana 401 kappaletta, mikä toi 5,4 prosentin osuuden.  
Mercedes-Benz oli rekisteröinneissä marraskuussa jaetulla 7. sijalla Audin kanssa. Osuus kasvoi 
vuoden 2012 marraskuuhun verrattuna 15 prosenttia. Tammi-marraskuussa on myyty 4770 uutta 
Mercedes-Benz-henkilöautoa, ja markkinaosuus on 4,9 prosenttia. Marraskuun suosituin malli oli 
A-sarja (124 kpl), jota seuraavat C- ja E-sarjat (86 ja 60 kpl). Dieselautoissa Mercedes-Benz oli 
marraskuussa maan 3. suosituin merkki 7,6 prosentin markkinaosuudella. Marraskuussa 
rekisteröidyistä autoista 217 oli dieselkäyttöisiä. Myös koko vuoden tilastoissa Mercedes-Benz on 
dieseleissä 3. sijalla 9 prosentin osuudella. E-sarja on ollut kuluvana vuonna maan 6. suosituin 
dieselauto 1187 auton menekillään ja 3,3 prosentin markkinaosuudella.  
 
 
Mercedes-Benz ja E-sarja taksikaupan kärjessä 
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Mercedes-Benz myi taksikäyttöön marraskuussa 57 autoa ja saavutti 26,2 prosentin 
markkinaosuuden kotimaan taksikaupassa. Tänä vuonna taksikäyttöön on myyty 781 autoa, mikä 
takaa Mercedesille kärkipaikan ja 28,8 prosentin markkinaosuuden. E-sarja jatkoi taksimyynnin 
ykkösenä marraskuussa 35 auton myynnillä ja 16,1 prosentin kuukausiosuudella; tammi-
marraskuussa E-sarjan osuus taksimarkkinasta oli 18,9 prosenttia ja 513 kappaletta. Kuluvana 
vuonna maan 10 suosituimman taksimallin listalle ovat yltäneet myös Sprinter (94 kpl) ja Vito (77). 
 
 
Mercedes-Benz-pakettiautoissa tuhannen raja rikki 
 
Mercedes-Benz-pakettiautoja Citania, Vitoa ja Sprinteriä myytiin marraskuun aikana 100 
kappaletta, ja markkinaosuus oli 12,7 prosenttia (kasvua + 17,6 & vrt. 11/2012). Tammi-
marraskuussa Mercedesin pakettiautoja on myyty 1078 kappaletta (ma-osuus 11,2 %). Mercedes-
Benz on maan 3. suosituin pakettiautomerkki. Kolme Merceces-mallia ovat maan 12 suosituimman 
pakettiautomallin joukossa, Vito 4. sijalla 518 myydyllä autolla ja 5,4 prosentin osuudella. 
Sprintereitä on myyty 315 ja Citaneita 232 kappaletta (ma-osuudet 3,3 ja 2,4 %). 
 
  
Mercedes-Benz on maan 3. suosituin kuorma-automerkki 
 
Kevyiden kuorma-autojen (3,5–6 tn) myynnissä Mercedes-Benz oli tammi-marraskuussa maan 
ykkönen, sillä pääosin Sprinterin hallussa oli reilusti yli puolet markkinoista (248 kpl, ma-osuus 
57,7 %). Mercedes-Benz johtaa myös 6–16-tonnisissa 83 autolla ja 29,3 prosentin osuudella; niistä 
Ategoja oli 77 kappaletta. Raskaissa yli 16-tonnisissa kuorma-autoissa Actros, Axor ja Antos toivat 
362 myydyllä autolla yhteensä 15,9 prosentin markkinaosuuden ja 3. suosituimman merkin 
aseman. Yhteensä Mercedes-Benzin kuorma-autoja on myyty tänä vuonna 696 kappaletta, ja 
markkinaosuus on 23,1 %. Linja-autoissa Mercedes-Benz on maan suosituin merkki, sillä autoja on 
myyty tänä vuonna 114 kappaletta, ja markkinaosuus on 36,2 prosenttia. Lähes kaikki Mercedes-
Benzin myymät linja-autot sijoittuvat alle 8 tonnin painoluokkaan. 
 
 
Kaksi suorituskykyistä tuotantomallia ja yksi konsepti marraskuun autonäyttelyissä 
 
Mercedes-AMG esitteli marraskuussa Tokion ja Los Angelesin autonäyttelyissä kaksi 
uutuustuotetta, jotka saavat autoharrastajien veren kuumenemaan. S 65 AMG:n voimanlähteenä 
käytetään V12-moottorista, kaksoisturboahdettua 6-litraista moottoria, jonka suorituskyky ei jätä 
kylmäksi 463 kW:n (630 hv) teholla ja 1000 newtonmetrin vääntöarvolla. SLS AMG GT Final 
Editionia valmistetaan ainoastaan 350 kappaleen erikoiserä Coupé- että Roadster-malleina. 
Tämän jälkeen muunkin SLS AMG-malliston valmistus päättyy. Konseptimalli Concept GLA 45 
AMG:ta puolestaan vauhdittaa maailman voimakkain nelisylinterinen sarjatuotantomoottori, joka 
tuottaa 265 kW (360 hv) tehon ja 450 newtonmetrin huippuväännön. 
 
 
Edustusluokan Kultainen ohjauspyörä 2013 –palkinto S-sarjalle 
 
Bild am Sonntag –ja Auto Bild –lehtien lukijat Saksassa jatkoivat Mercedes-Benzin 
menestysputkea jo 23. peräkkäisellä voitolla, kun uusi S-sarja valittiin Kultainen ohjauspyörä –
palkinnon saajaksi edustusautojen luokassa. Yli 100 000 lukijaa valitsi suosikkiinsa 40 vuoden 
aikana esitellyn autouutuuden joukosta kuudessa eri luokassa. Riippumaton tuomaristo testasi ja 
koeajoi jokaisen luokan viisi kärkiautoa Pirellin Baloccon testikeskuksessa Italiassa. S-sarja selvitti 
testit erinomaisin arvosanoin ja valittiin luokkansa ykköseksi. Tuomaristo arvosti erityisesti S-sarjan 
asemaa teknologisen kehityksen ja matkustusmukavuuden parantamisen lippulaivamallina. 
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S- ja E-sarjoille selvät voitot Auto Trophy 2013 -äänestyksessä 
 
Saksalaisen Auto Zeitung –lehden lukijat ovat valinneet Mercedes-Benzin S- ja E-sarjat luokkansa 
parhaiksi automalleiksi vuosittaisessa Auto Trophy –äänestyksessä, joka järjestettiin jo 26. kerran. 
Yli 103 000 Auto Zeitungin lukijaa valitsivat suosikkinsa noin 400 automallin joukosta, ja tulokset 
olivat selvät: isojen edustusautojenluokassa S-sarja saavutti helposti ensimmäisen sijan, ja E-sarja 
oli oman luokkansa yhtä itseoikeutettu ykkönen. E-sarjan suosio näkyy myös asiakastilauksissa, 
sillä esimerkiksi lokakuussa E-sarjan sedanin ja farmarimallin tilaukset nousivat 21996 
kappaleeseen eli 21,5 %. 
 
 
Daimler tukee lahjoituksella Filippiinien taifuunin uhreja  
 
Daimler reagoi nopeasti supertaifuuni Haiyanin Filippiineillä aiheuttamaan tuhoon ja lahjoitti puoli 
miljoonaa euroa luonnonkatastrofin uhrien auttamiseen. Lisäksi Daimler kannustaa työntekijöitään 
tekemään omia rahalahjoituksia kohteeseen. Puolella miljoonalla hankitaan telttoja, keittiövälineitä, 
hygieniapakkauksia ja peitteitä yli 15 000 taifuunin kodittomiksi jättämälle ihmiselle Saksan 
Punaisen Ristin kautta. ”Globaalina yhtiönä otamme sosiaalisen vastuumme hyvin vakavasti, 
erityisesti tällaisissa kriisitilanteissa”, pääjohtaja Dr. Dieter Zetsche korostaa.  
 
 
AMG Vision Gran Turismo antaa viitteitä tulevasta superurheiluautosta 
 
Maailman suosituin autourheilupeli Gran Turismo täyttää tänä vuonna 15 vuotta, ja pelin uusin 6-
versio julkaistaan joulukuussa. Pelissä debytoi myös Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo – 
virtuaalinen konseptimalli, joka samalla antaa viitteitä Mercedesin tulevista superurheiluautoista. 
Auton 1:1-malli nähtiin ”elävänä” myös Mercedes-Benzin uuden tutkimus- ja 
tuotekehityskeskuksen avajaisissa Sunnyvalessa Kaliforniassa. Alumiini- ja hiilikuiturakenteinen 
auto paina vain 1385 kiloa, ja moottori kehittää 430 kW (585 hv) tehon ja 800 Nm väännön. Näillä 
luvuilla teho-paino-suhde on ainoastaan 2,4 kg/hv. 
 
 
smart ensimmäisenä eurooppalaisena Kiinan sähköautomarkkinoille 
 
smartista tuli marraskuussa ensimmäinen eurooppalainen automerkki, joka on tuonut 
täyssähköautomallinsa Kiinan kotimarkkinoille. smart fortwo electric drive –mallille Kiina on samalla 
jo 14. myyntimaa Euroopan maiden, Yhdysvaltain, Kanadan ja Japanin jälkeen. ”smart ed sopii 
täydellisesti Kiinan isoihin kaupunkeihin, sillä se tarjoaa elämyksellisen ajokokemuksen 
nollapäästöillä”, smartin pääjohtaja Dr. Annette Winkler huomauttaa. smart on tällä hetkellä 
edustettuna jo 46 markkina-alueella, uusimpana Venäjällä. 
 
 
Mercedes-Benz investoi 400 miljoonaa moottoritehtaaseen Kiinassa 
 
Ensimmäinen Mercedes-Benzin henkilöautomalleihin moottoreita valmistava tehdas Saksan 
ulkopuolella on avattu Kiinassa. Daimlerin ja kiinalaisen BAICin yhteisyrityksen BBAC:n (Beijing 
Benz Automotive Corporation) yhteyteen avattu tehdas valmistaa aluksi 250000 moottoria 
vuodessa. Tuotannossa ovat 4- ja 6-sylinteriset moottorit, joita käytetään BBAC:n valmistamissa 
automalleissa sekä yhteisyritys Fujian Benz Automotiven valmistamissa tavara-automalleissa. Vain 
kahdessa vuodessa rakennettuun moottoritehtaaseen on investoitu yhteensä 400 miljoonaa euroa. 
 
 
Fuso Canter Eco Hybrid palkittiin parhaana alle 12-tonnisena jakeluautona 
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Fuso Canter Eco Hybrid –kuorma-auto on arvioitu yhdeksi Euroopan ekologisesti kestävimmistä 
kuljetusalan tuotteista saksalaisen Huss-Verlag-kustantamon ja sen julkaiseman Transport-lehden 
tekemissä valinnoissa. Tuomaristo arvioi logistiikka-alan tuotteita 15 kategoriassa, ja Fuso Canter 
Eco Hybrid voitti alle 12-tonnisten jakeluajoneuvojen sarjan. Mallia on valmistettu noin vuoden ajan 
Tramagalissa Portugalissa ja toimitettu asiakkaille noin 2000 kappaletta. Daimler AG saavutti 
valinnoissa toisenkin ykkössijan, sillä Daimler FleetBoard –järjestelmä voitti oman telematiikka- ja 
ajonhallintajärjestelmien sarjansa. 
 
 
 
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/  
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