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hoa ja ajatonta tyylikkyyttä. DeLuxe-lehden koeajossa ollut,
eksklusiivisella Cricket Ball -metallivärillä varustettu GTCavomalli on kuin luotu kesäisiin hellepäiviin.
22-tuumaisilla taotuilla vanteilla varustettu GTC on luonnossa suorastaan häkellyttävän kaunis ja majesteettinen
auto. Ajovalot näyttävät kuin ne olisi upotettu täpötäyteen
Swarovskin kristalleja. Uusimman sukupolven mittasuhteet
ovat kasvaneet: Etuakseli on 135 mm pidempi, jonka ansiosta auton matala keula näyttää aiempaa urheilullisemmalta.
Taemmaksi sijoitettu moottori parantaa painonjakaumaa.

tuksesta yhdistettynä säädettävään CDC-iskunvaimennukseen. Sisätilojen timanttikuvioitu nahkaverhoilu ja ohjaamon ekologinen puupanelointi ovat todellista luksusta.
Kahdeksanvaihteinen kaksoiskytkinvaihteisto vaihtaa
nopeasti ja pehmeästi kuin ajatus. Auton uusittu nelivetojärjestelmä on älykäs ja takavetopainotteinen, huomioiden
siten paremmin urheilullisen ajamisen tarpeet. Jätän suosiolla rauhaan Naim Audion 2 200-wattisen ja 18 kaiuttimen
äänentoistojärjestelmän, koska 12-sylinterisen moottorin
jylhiä sulosointuja ei kuule omilla korvilla ihan joka päivä.

yt kun legendaarinen Bentley rantautuu virallisesti syksyllä myös suomalaiseen maahantuontiin, päätimme lähestyä rohkeasti
Suomen Bentleyn maahantuojaa vilpittömällä koeajopyynnöllä. Tiedusteluumme vastattiin säntillisesti
ja kohteliaasti. K-Caara Oy:n Bentleyn virallinen myyntijohtaja Jyri Brunou kysyi, haluaisimmeko auton päiväksi
lainaan. Ai, että haluaisimmeko?

Huimaavaa suorituskykyä
Vaikka Continental GTC herättää valtavasti huomioita ja
ihailua kaikkialla missä se liikkuu, monille voi tulla yllätyksenä, kuinka suorituskykyisestä autosta on loppujen lopuksi kysymys. Kuusilitrainen, 635 hevosvoiman ja 900 newtonmetrin väännön tarjoava W12-moottori tarjoaa kuskin
käyttöön sellaisen suorituskyvyn, että heikompia hirvittää.
Kiihtyvyys 0–100 km/h sujuu 3,7 sekunnissa, huippunopeuden ollessa peräti 333 km/h!
Näillä arvoilla voi kyykyttää tarpeen vaatiessa jopa monia superautoja, kuten Porscheja ja Ferrareita. Niille, joita
vihreät arvot kiinnostavat, voitaneen paljastaa, että auton
hiilidioksidipäästöt ovat 317 g/km ja GTC läpäisee Euro 6
-päästörajojen kakkosvaiheen. Moottori sammuttaa myös
tarvittaessa puolet 12 sylinteristään, mikä säästää polttoainetta.

Häkellyttävän kaunis majesteetti
Bentley Continental GT:n kolmas sukupolvi on entistäkin
loisteliaampi yhdistelmä saksalais-brittiläistä tietotaitoa, te-

Ylellistä luksusta ja huipputekniikkaa
Revittelyn sijasta me haluamme pelkästään nauttia auringosta, tuulesta sekä Bentleyn kehoa hellivästä ilmajousi-

Lähes loputtomia räätälöintimahdollisuuksia
Jyri Brunou’n sanoja lainatakseni, Bentleyn tapauksessa ei
ole niinkään kyse pelkästään auton omistamisesta, vaan
kokonaisen uuden elämäntavan omaksumisesta. Tällaisen
auton kohdalla jopa allekirjoittaneen superlatiivit loppuvat
helposti kesken. Kukaan ei jää kylmäksi Bentley Continental GTC:n edessä. Hyvin monet haluavat ottaa autosta
kännykkäkuvan, ja asiantuntevat henkilöt tuntevat autoa
kohtaan välitöntä vetoa.
Auton räätälöinti ei jätä hirvittävästi toivomisen varaa.
Vakioväreissä löytyy 17 väriä. Niille, jotka eivät löydä näistä
mieleistään, voivat valita vielä 70 lisäväristä. Luottoasiakkaille on tarjolla myös väritäsmäyspalvelu, jonka ansiosta auton
voi tilata lähestulkoon minkävärisenä tahansa. Ohjaamoon
on tarjolla 8 erilaista puuviilua tai 4 erilaista kahden puulajin yhdistelmää. Lattiakankaaksi voi valita 15 vaihtoehtoa, ja
saman verran on tarjolla myös erilaisille nahkaverhoiluvaihtoehdoille. Oh Lord, won’t you buy me a Bentley…•

Bentley Continental GTC –

Hienoin auto, jolla tulet
koskaan ajamaan
DeLuxe-lehti sai kunnian koeajaa
upouuden Bentley Continental GTC
-avoauton helteisenä kesäkuun päivänä. Unohtumattoman ajopäiväkokemuksen päällimmäiseksi ajatukseksi jäi
kummittelemaan väistämätön totuus:
Kyseessä on hienoin auto, jolla tulet
todennäköisesti koskaan ajamaan.
teksti Juhani Nurmi
kuvat Vesa ja Heidi Koivunen

N

Malediivit
Malediivit

– Piipahda paratiisissa
Matka Malediiveille on kirjaimellisesti kuin
piipahtaisit paratiisissa. Liidunvalkoiset rannat
ja turkoosinsininen meri kutsuvat viettämään
rentouttavia hetkiä nauttien auringosta ja
lämmöstä. Malediivit on rauhallisen loman ystävien ja sukeltajien suosikkikohde.

M

alediivit on Intian valtameressä sijaitseva
saariryhmä, joka koostuu 1 200 pienestä
saaresta, jotka jaetaan 26 atolliin. Vain 200
saarista on asuttuja, ja 87 saaresta on hotelleja. Maan korkeus merenpinnasta on enimmilläänkin
vain 2 metriä.
Suorastaan häikäisevän valkoiset rannat kaartuvine palmuineen ja turkoosit laguunit tekevät saarista ainutlaatuisen kauniita. Maan suurin tulonlähde on turismi, mutta
maassa huolehditaan tarkasti, että Malediivien ainutlaatuinen luonne ja luonto säilyvät.

www.caara.fi
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Sukeltajan paratiisi
Monien siellä vierailleiden mielestä Malediivit on maailman
ehdottomasti paras paikka sukeltaa. Värikäs vedenalainen
maailma avautuu turkooseissa laguuneissa ja koralliriutoilla, joissa uiskentelee toinen toistaan värikkäämpiä kaloja.
Saarilla järjestetään myös sukellusopetusta.
Häämatkalaisten suosikki
Paratiisimainen luonto ja ylelliset hotellit tekevät Malediiveista suositun häämatkakohteen. Saarilla elämä on rauhallista, joten päivät kuluvat omalla painollaan parhaasta
seurasta nauttien. Tekemistäkin toki halukkaille löytyy.
Monilla hotelleilla on oma kylpylä, ja ne järjestävät erilaisia
aktiviteetteja kuten snorklausta, sukellusta tai surffausta.
Rannat
Rannat ovat liidunvalkeita ja merivesi on kristallinkirkasta.
Useimmilla saarilla hiekkaranta kiertää koko saaren.

Värikäs vedenalainen maailma
avautuu turkooseissa laguuneissa
ja koralliriutoilla.

Julkinen liikenne
Saarten välillä liikutaan vesitse joko paikallisella Dhonmoottoriveneellä tai pikaveneellä.
Aktiviteetit
Sukelluskeskukset vuokraavat välineitä, järjestävät opetusta
ja retkiä koralliriutoille, uponneille laivoilla ja erityisille kala-alueille. Myös surffaus, melonta, purjehdus ja vesihiihto
ovat erittäin suosittuja lajeja.
Ilmasto
Trooppinen ilmasto, joten lämpötila on korkea ja ilma
kosteaa ympäri vuoden. Lämpötila nousee harvoin yli 32
asteen, öiden ollessa lämpimiä. Pohjoisosan saarilla on
sadekausi touko-marraskuussa, muuten on kuivempaa.
Päiväntasaajalla tai sen eteläpuolella olevilla saarilla sataa
tasaisesti kaikkina kuukausina, mutta eniten marrasmaaliskuussa. Sateet ovat lyhyitä kuuroja tai ukkosia, jolloin
sataa paljon vähän aikaa ja sitten aurinko paistaa jälleen.
Sadekuukausien aikana aurinko paistaa noin 4 tuntia
päivässä ja kuivempaan aikaan 8–9 tuntia.

Aikaero
+ 3 tuntia, kesällä + 2 tuntia.
Valuutta
Malediivien rufiyaa (MVR), mutta Malediiveilla voi käyttää
myös US-dollareita.
Ravintolat
Lounas maksaa noin 10–25 euroa / hlö ilman juomia. Kahden ruokalajin illallinen maksaa 30–40 euroa / hlö ilman
juomia. Olut maksaa noin 5 euroa. Hinnat vaihtelevat. •
visitmaldives.com
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READER POLL FOR DELUXE MAGAZINE
94 percent of the readers are either satisfied or very satisfied
(Reader survey: Sample 900 persons, DeLuxe Magazines register 1–10/2019)

S ex D istribution
66 percent male readers
34 percent female readers
A ge D istribution
18–34
18%
35–54
42%
55–75
37%
over 75
3%

Omega
Seamaster
– Täydellinen
kello maailman
kuuluisimmalle
agentille

uippuarvostetun sveitsiläisten kellojen
valmistajan, Omegan viimeisin mainoskampanja keskittyy Seamaster Diver 300M
-kelloon.
Se esittelee tyylikkään, mutta läpimärän James Bond
-tähti Daniel Craigin, 50, joka sukelsi smokissa mainoksen
kuvauksissa esitelläkseen kellon monipuolisuutta.
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Pitkäaikainen yhteistyökumppani ja brändin lojaali ystävä, näyttelijä Daniel Craig oli Omegalle ilmiselvä valinta
uuden Seamaster Diver 300M -kellon markkinoinnissa.
Lisäksi Craig oli erittäin mielellään mukana toteuttamassa Omegan uniikkia mainoskampanjaa.
Monipuolisuutta uhkuva Seamaster Diver 300M -kello
palvelee käyttäjäänsä aina eleganteista edustustilaisuuksista valtameren syvyyksiin asti.

”

Omegaa ja James Bondia
arvostetaan muotitajun,
seikkailuhengen ja
luotettavuuden ansiosta
– siksi nämä kaksi
täydentävät toisiaan niin
täydellisesti.

P ossession
57 percent own a car worth over 50.000 €
57 percent own a boat
74 percent own a watch/watches worth over 5 000 €
79 percent own jewerly worth over 10 000 €
71 percect spend over 5 000 € on clothing per year
P oints of I nterest
88 percent wine and dining
74 percent fashion and pastime
66 percent art and culture
70 percent home and interior decorating
87 percent travelling domestic
90 percent travelling abroad
83 percent cars
72 percent boats
77 percent entertainment electronics

R egional D istribution /E conomic Z one
64 percent capital region (Helsinki, Finland)
26 percent rest of Finland

H

R eader C oefficient 4.3
58 percent of the readers spend over 15.000 €
per annum into travelling

James Bond on kantanut vuodesta 1995 lähtien
Omega Seamaster -kelloa jokaisessa elokuvassaan. Vuosien varrella Omega on julkaissut
hyvin eksklusiivisia kelloja tehdessään kunniaa
agentti 007:n yli 50-vuotiselle taipaleelle valkokankaalla.

Kun Pierce Brosnan pukeutui ensimmäistä kertaa James Bondin
smokkiin vuonna 1994 elokuvan 007 ja kultainen silmän (1995) kuvauksissa, Oscar-palkittu puvustaja Lindy Hemming vastasi tuolloin
agentti 007:n kellon hankinnasta.
”Olin vakuuttunut siitä, että komentajakapteeni Bond, joka on perinteikäs laivaston mies, peloton sukeltaja ja hienostunut herrasmies, kantaisi ranteessaan nimenomaan sinisellä kellotaululla varustettua Omega
Seamaster -kelloa”, Hemming sanoi.
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H obbies
64 percent active physical education and outdoors
63 percent boating
58 percent downhill skiing/cross country skiing
38 percent fishing
58 percent golf
19 percent hunting

www.deluxe-lehti.fi

B uying P owers of the R eaders
52 percent of the readers earning over 120.000 € per annum
21 percent of the readers earning over 200.000 € per annum
77 percent of the readers living in owner-occupied flats
44 percent of the readers own apartments and other fixed assets

MEDIA GUIDE 2020
D e L uxe M agazine is published quarterly in 2020:
• June: Theme “Boating” – June 12th 2020
• October: Theme “Interior Decoration & Fashion” – October 12nd 2020
• July: Theme “Super Cars” – July 17th 2020
• December: Theme “Travelling” – December 18th 2020

DeLuxe

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Street Date

June 12th

July 17th

October 12nd

December 18th

Materials required by

June 3rd

July 8th

October 1st

December 9th

Circulation

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

Online Magazine

70.000 kpl

70.000 kpl

70.000 kpl

70.000 kpl

Size 2/1
Size 1/1
Size 1/2
1st spread
2st spread
Back page
Back inner page

5 445
3 300
2 145
6 545
5 775
5 445
4 345

€
€
€
€
€
€
€
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2/1

440 x 280mm + 3mm
5 445 €

1/1

220 x 280mm + 3mm
3 300 €

fourcolor

fourcolor
BENTLEY
CLAIRE FOY
BUGATTI 110 VUOTTA
PEKKA TERÄVÄN GRILLIVINKIT

DeLuxe
ASTETTA
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Sisustus ja muoti
TWA Hotel / Habitare 2019 / Emily Blunt

W e serve you in the matters of advertisements
& business :
• KARO KIISKINEN
TEL +358 40 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
• COSMA ÖSTRÖM
TEL +358 400 – 801 974 / cosma@deluxe-lehti.fi
• ILKKA AHTI
TEL +358 45 196 5995 / ilkka.ahti@deluxe-lehti.fi
• Publisher: LuxMedia Oü, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148
M agazine T echnical S pecs
Size: 220 x 280 mm
Cutting allowances: 3 mm
Pressing Technique: Offset
Colour Profile: ISO Coated v2 300% (ECI)
Cover: Multi Art Gloss 300 g, Inner pages: Multi Art Gloss 115 g
Construction: Adhesive binding
M aterials R equirements & T ransmission
Offset print-worthy PDF format, TIFF or EPS formats,
fonts included or converted, colours in CMYK format,
photo/stills resolution at least 300 dpi, please send to:
E-mail: aineisto@deluxe-lehti.fi
Subject space: please enter magazine issue/name of customer.
C ancellations
An advertisement reserved for a magazine can be cancelled
21 days before Materials date. For cancellations after the Materials date we will charge the amount of full advertisement.

fourcolor

204 x 130mm
OR (220 x 138 + 3mm bleed)
vertical 100 x 247mm
OR (106 x 280 + 3mm bleed)
2 145 €
horizontal

Cover Advertisements
• Back Cover
5 445 €
• Back Inner Page 4 345 €
• 1st spread 2/1
6 545 €
st
• 2 spread 2/1
5 775 €

Discounts
We give a 15 percent discount to authorized media and advertisement agencies.
R EMARKS AND

RECLAMATIONS CONCERNING

ADVERTISEMENTS

Remarks and reclamations concerning advertisements must be done
within seven (7) days from the publication of the advertisement or from
the predetermined publishing date. All accepted advertisements will
be published on predetermined dates. If an advertisement cannot be
published due to force majeure (i.e. strike, production delays etc.) or due
to the customer, the magazine cannot be held responsible for the harm
caused to the advertiser.
Magazine’s responsibility for the lack of an advertisement or an error
in the published advertisement is restricted only to the cost of the paid
advertisement. Magazine will not reimburse a minor error in pressing,
printing or layout, which will not hinder the understanding of the advertisement and reduce the value of the advertisement.
Magazine will not answer for errors, which are due to incomplete
and/or erroneous materials, incomplete manuscripts, an advertisement
dictated over the phone or an error, which is visible in a layout shown
to the advertiser during the deadline, or his lack of reply to the final
layout proposal.
Remarks and reclamations to invoices must be done within seven (7)
days of the invoice’s date.

• LuxMedia Oü reserves a right to changes.

•
•
•
•
•
•
•
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A dvertising prices
(prices don’t include Finnish VAT, 24%)

ASTETTA

URHEILUAUTO-EKSTRA

C irculation
Subscribers, partners, DeLuxe VIP Register, Selected Hotels, Restaurants, Cafes,
Hairdressers / Barber Shops, Private
Medical Offices, VIP Lounge at Helsinki Airport, Selected Client Events and
Events, Libraries

For you, who seek that extra quality.

