НОВИЙ

КАБРІОЛЕТ MINI.

ВІДКРИТИЙ ДЛЯ
НОВИХ ГОРИЗОНТІВ.
Нам подобається міська свобода. Вона дає нам
відчуття спонтанності і дозволяє насолоджуватися
моментом. Електричний складаний дах
відкривається всього за 18 секунд, коли автомобіль
стоїть або навіть повільно рухається. Ви відчуваєте
вітер у волоссі та сонце на обличчі і знаєте, що над
вами немає нічого, крім відкритого неба. Немає
більш розслабляючого і надихаючого способу
рухатися.
Новий кабріолет MINI – це поєднання чарівного
зовнішнього вигляду, унікального дизайну
і розумного використання простору. Він має
найбільший салон в своєму класі та чотири сидіння.
Круте вітрове скло створює відчуття простору. А
функція Easy Load означає, що ви можете збільшити
розмір багажного відділення, коли м’який дах
закритий.
Нове відчуття свободи відкривається навіть при
закритому даху завдяки фірмовому відчуттю
картингу MINI і маневреності.

ВІТЕР,
ГРОЗА
АБО Ж
УРАГАН?
Моделі MINI з відкидним верхом
пропонують правильний драйв для
будь-якого стилю, від спокійного
водіння до спортивного проходження
поворотів завдяки потужній технології
MINI Twin Power Turbo. 6-ступінчаста
механічна коробка передач у стандартній
комплектації дозволяє швидко перемикати
передачі. 7-ступінчаста коробка передач
з подвійним зчепленням опціонально
доступна в якості спортивної трансмісії для
Cooper S.
Нове адаптивне шасі в Cooper і Cooper
S забезпечує ідеальний баланс між
комфортом і атлетизмом. Режими водіння
MINI MID і GREEN пропонують ефективні
і економічні налаштування автомобіля,
а в режимі SPORT ви можете змінити
характеристики рульового управління і
акселератора одним натисканням кнопки.

COOPER S.
Повний вперед: 2,0-літровий чотирициліндровий
бензиновий двигун потужністю 140 кВт/190 к.с. забезпечує
ідеальну продуктивність на будь-якій місцевості.
Продовженням теми є атлетичний зовнішній вигляд
автомобіля з повітрозабірниками в бампері і капоті, задній
фартух зі вставкою дифузора, центральні подвійні вихлопні
труби і задній спойлер для конкретної моделі.”

COOPER.
Трициліндровий бензиновий двигун об’ємом 1,5 літра в
Cooper розвиває потужність 100 кВт/136 к.с. – ідеальне
поєднання динаміки та ефективності. Особливі
характеристики: дах і дзеркала заднього виду контрастного
кольору зі смугами на капоті, а також ручка багажного
відділення в глянсовому чорному кольорі, 15-дюймові
легкосплавні диски і обробка вихлопної труби.

ONE.
Випробуйте всю силу фірмового відчуття картингу
MINI навіть з 1,5-літровим трициліндровим бензиновим
двигуном потужністю 75 кВт/102 к.с. в One. Обидві моделі
можна впізнати через дах і дзеркала заднього виду в колір
кузова, ручки багажного відділення в матовому чорному
кольорі і ліву вихлопну трубу без обробки.

КЛАСИЧНИЙ,
СПОРТИВНИЙ
АБО ЕЛЕГАНТНИЙ?

У всіх аспектах стилю новий MINI Кабріолет слідує
разюче ясній логіці: все можливо, все є візитною
карткою MINI. Перший крок до налаштування
вашого власного стилю – це обрати один з варіантів
обробки салону Classic, John Cooper Works або
MINI Yours. Їх можна комбінувати з додатковими
багатофункціональними пакетами відповідно до
ваших конкретних вимог. Третій крок - вибрати
індивідуальні опції для створення власного
автомобіля за індивідуальним замовленням.
Деякі варіанти оснащення, що пропонуються в
комплектаціях, показані тут в трьох попередньо
сконфігурованих прикладах – кожен змодельований
на MINI Cooper S. Дізнайтеся більше про доступні
варіанти обробки у вашого дилера MINI або
відвідайте веб-сайт MINI.

MINI. КЛАСИЧНА ОБРОБКА.
ДЛЯ ОРИГІНАЛЬНОГО ВІДЧУТТЯ MINI.
- Лакофарбове покриття Zesty Yellow
- Дзеркала заднього виду чорного кольору.
- 17” легкосплавні диски Pedal Spoke чорного кольору.
- Спортивні сидіння в поєднанні тканини/
шкірозамінника.
- Black Pearl Carbon Black
- Внутрішні поверхні кольору Piano Black.
- Підсвічування салону і пакет освітлення
- Режими водіння MINI
- Килимки

ОБРОБКА JOHN COOPER WORKS.
СПОРТИВНА ВІДВАГА.
- Лакофарбове покриття в кольорі Chilli Red
- Дзеркала заднього виду в чорному кольорі.
- Комплект аеродинаміки JCW з заднім спойлером
- 17” легкосплавні диски Track Spoke чорні.
- Нове адаптивне шасі
- Зовнішній вигляд Piano Black з чорними значками,
дверні ручки, окантовка фар і т.п
- Спортивне сидіння JCW в комбінації Dinamica/шкіра
- Кермо в шкірі Walknappa із позначкою JCW
- Внутрішні поверхні кольору Piano Black.
- Педалі і підставка для ніг з нержавіючої сталі
- Підсвічування салону і пакет освітлення
- І багато іншого

ОБРОБКА MINI YOURS.
ДЛЯ УНІКАЛЬНОЇ ЕЛЕГАНТНОСТІ.
- Лакофарбове покриття MINI Yours Enigmatic Black
- Дзеркала заднього виду в сріблястому кольорі.
- 18” легкосплавні диски MINI Yours British Spoke
двоколірні.
- Значок MINI Yours на середній стійці
- Шкіряне сидіння MINI Yours Lounge кольору Carbon Black
- Шкіряне кермо Walknappa із позначкою MINI Yours.
- Оздоблення кокпіта MINI Yours в кольорі Aluminium
- Підвічування салону і пакет освітлення
- Килимки MINI Yours
- І багато іншого

Стандартний колір
Moonwalk Grey

Pepper White 2/3

Midnight Black

White Silver

Zesty Yellow

Rooftop Grey

Island Blue

Chilli Red 2

British Racing Green

Спеціальний колір MINI
Yours Enigmatic Black

Колір дзеркал заднього виду: 1
Jet Black, Melting Silver, Aspen White

1

М’який дах:
Чорний або MINI Yours

Недоступно для One First або One | 2 Неметалевий | 3 Доступно лише до жовтня 2021

ЗАЛИШТЕ
СВІЙ
СЛІД.
Для кожної обробки доступний вибір
унікальних кольорів лакофарбового покриття.
Корпуси дзеркал заднього виду доступні в
кольорі кузова або з відповідними смугами на
капоті в контрастних кольорах: Aspen White,
Melting Silver або Jet Black. І на випадок, якщо
коли-небудь піде дощ, для м’якого верху
доступні два варіанти різних матеріалів.
Поєднуйте свій вибір кольору з
легкосплавними дисками розміром від
15 до 18 дюймів – з багатьма іншими
легкосплавними дисками, доступними
в пакеті оригінальних аксесуарів MINI.
Праворуч показані основні елементи дизайну.
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1 18" Pulse Spoke двоколірні
2 18" MINI Yours British Spoke двоколірні
3 18" John Cooper Works Circuit Spoke

двоколірні 4

*

Тільки у поєднанні з обробкою John Cooper Works

4 18" John Cooper Works Cross Spoke

двоколірні
5 17" Pedal Spoke чорні
6 17" Scissor Spoke двоколірні

7 17" Roulette Spoke двоколірні
8 17" Rail Spoke двоколірні
9 17" Tentacle Spoke чорні

почувайтеся як вдома.
Тривалість часу, коли Ви можете сидіти склавши руки та насолоджуватися подорожжю,
залежить також від комфорту сидіння. Наш Асортимент оббивки салону надає вам безліч
варіантів для створення вашого ідеального інтер’єру, Незалежно від того, чи ви хочете
вибрати тканину, комбіновану оббивку чи шкіру. Вибір доступних конфігурацій сидінь
наведено нижче.

1 Шкіра MINI Yours Lounge

Шкіряне оздоблення MINI YOURS LOUNGE
Максимальний комфорт, елементи британського
прапора Union Jack на передній частині підголівника та
бездоганна якість. 1

Carbon Black
Спортивні сидіння
2 К
 омбінація Dinamica/шкіра

Carbon Black
Спортивні сидіння
John Cooper Works
3 К
 омбінація Dinamica/тканина

Carbon Black
Спортивні сидіння
John Cooper Works
4 Ш
 кіра Chester 2

Malt Brown
Спортивні сидіння
5 Ш
 кіра Chester 2
Satellite Grey
Спортивні сидіння
1

2

3

4

6 Ш
 кіра Cross Punch 2
Carbon Black
Спортивні сидіння
7 К
 омбінація тканини/
шкірозамінника
Black Pearl
Спортивні сидіння
8 К
 омбінація тканини/
шкірозамінника
Black Pearl Light Chequered
Спортивні сидіння
9 Т
 канина Double Stripe

5

1

6

7

Шкіряне оздоблення подушок сидінь, спинки і підголівників спереду і ззаду |

8

2

Шкіряне оздоблення подушок сидінь і спинки

9

Carbon Black
Standard sport seat Cooper S

КОЛІРНІ ЛІНІЇ.

Carbon Black

ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ.

Malt Brown

Satellite Grey

Колірні лінії визначають колірну схему дверних
підлокітників і колінних опор. Вони завжди відповідають
кольору сидінь і доводять обраний стиль до найдрібніших
деталей.

3

Без оздоблення дверей

Piano Black

Silver Chequered

Aluminium

Hazy Grey 3

Внутрішні поверхні доповнюють дизайн інтер’єру.
Оздоблення кокпіта кольору Hazy Grey вже входить до
стандартної комплектації One і Cooper - вона поставляється
в кольорі Piano Black разом з накладками дверей в складі
обробки Classic і JCW. Оздоблення MINI Yours – це
алюмінієва обробка кокпіта з накладками на пороги Mystic
Brown. Колір Silver Checkered з накладками на пороги
кольору Piano Black доступний в якості опції з будь-якою
обробкою.
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2
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Доступність стандартного і додаткового устаткування, а також конфігурації опцій можуть відрізнятися в залежності від країни для всіх моделей, представлених в цій брошурі. Для отримання детальної
інформації щодо доступності окремих опцій, будь ласка, зв'яжіться з вашим дилером MINI.

БІЛЬШЕ
ТЕХНОЛОГІЙ.
БІЛЬШЕ
ЗРУЧНОСТІ.
БІЛЬШЕ MINI.
«Обрана вами обробка салону може бути вдосконалена за
допомогою ряду багатофункціональних пакетів: проекційний
дисплей MINI (1), який виводить основну інформацію про
поїздку прямо в поле вашого зору. Пакет помічника з водіння
Plus робить водіння ще простіше, пропонуючи не тільки
Асистент парковки з камерою заднього виду (2), а також
система попередження про виїзд з смуги руху, круїз-контроль
і інші технології для підтримки вашого водіння. З пакетом
Comfort Package Plus ви отримаєте ще більше задоволення
від перебування в кабріолеті MINI завдяки таким функціям,
як вітрової дефлектор (3), обігрів сидіння і рульового колеса,
автоматичний кондиціонер (4) і комфортний доступ. Також
є ряд індивідуальних опцій, що дозволяють зробити ваш
MINI кабріолет саме таким, яким ви хочете його, включаючи
м’яку дах MINI Yours з дизайном Union Jack (5), 360-ватна
HiFi аудіосистема Harman Kardon® з 12 динаміками (6) або
стильний зовнішній вигляд Piano Black (7).

5

6

7

КОВТОК
СВІЖОГО
ПОВІТРЯ.
Перша поїздка на новому кабріолеті MINI –
завжди особливий момент як для фанатиків
кабріолетів, так і для новачків. Дуже мало
машин цього класу дають таке повноцінне,
автентичне відчуття водіння на свіжому
повітрі – і вміщають до чотирьох чоловік.
Ваш дилер MINI буде радий призначити для
вас зустріч – в ідеалі, коли світить сонце. Так
що стрибайте, опустіть дах і відкрийте для
себе неосяжне небо. Насолоджуйтеся.

Двигун – Кабріолет MINI

One

Cooper

Cooper S 1

3/inline/4
1499
75/102/3900 – 6500
190/1380 – 3600
11/RON 91 MIN

3/inline/4
1499
100/136/4500 – 6500
220/1500 – 4100
11/RON 91 MIN

4/inline/4
1998
131/192/5000 – 6500
280/1350 – 4200
11/RON 91 MIN

190
11.0

206 [205]
8.8 [8.7]

230 [230]
7.9 [7.8]

7.7 / 8.0
5.5 / 6.0
5.0 / 5.5
6.0 / 6.6
5.8 / 6.3
Euro 6d-TEMP
133 / 143

7.8 / 7.9 [7.9 / 8.2]
5.6 / 6.1 [5.7 / 6.1]
5.1 / 5.5 [5.0 / 5.5]
6.1 / 6.7 [6.1 / 6.7]
5.9 / 6.4 [5.9 / 6.4 ]
Euro 6d-TEMP
134 / 144 [135 / 146]

8.8 / 9.1 [8.6 / 8.9]
6.2 / 6.6 [6.0 / 6.4]
5.7 / 6.1 [5.2 / 5.6]
6.6 / 7.1 [6.3 / 6.8]
6.5 / 6.9 [6.2 /6.6]
Euro 6d-TEMP
148 / 157 [141 / 151]

Двигун/трансмісія 2/3
Циліндри/конфігурація/клапани на циліндр
Ємність
Номінальна потужність/номінальна швидкість
Макс. крутний момент/оберти
Ступінь стиснення/паливо

см3
кВт/к.с/об/хв
Нм/об/хв
:1

Продуктивність
Макс. швидкість
Розгін 0-100 км/год

км/год
с

Витрата (хв/макс) 2/3
Низька
Середня
Висока
Надвисока
В змішаному циклі
Стандарт викидів (схвалений тип)
Викиди CO2, в змішаному циклі

л/100 км
л/100 км
л/100 км
л/100 км
л/100 км
г/км

Залежно від умов навколишнього середовища забезпечується тимчасова пікова потужність, яка може бути прибл. на 10% вища номінальної. Тривалість пікового виходу збільшується з пониженням
температури навколишнього середовища (при +25°С приблизно 5 с, при -20°C приблизно 40 с).
2
Усі цифри відносяться до автомобілів зі стандартною 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Значення в [] відносяться до автомобілів з 7/8-ступінчастою автоматичною коробкою передач
Steptronic.
3
Дані про витрату палива, викиди CO2 і енергоспоживання визначаються відповідно до процесів вимірювання, визначеними Європейським Регламентом (ЄС) 715/2007 у відповідній версії.
Дані відносяться до автомобіля з базовим обладнанням в Німеччині, і значення запасу ходу враховують відмінності в залежності від обраних коліс і розміру шин, а також додаткового обладнання. Для
цих автомобілів значення, відмінні від зазначених тут можуть застосовуватися для обчислення податків та інших зборів, пов’язаних з транспортними засобами, які (також) засновані на викидах CO2.
1

Моделі, що представлені в цій брошурі, показують
технічні характеристики автомобілів, вироблених
BMW AG для ринку Німеччини. Частково вони
включають додаткове обладнання та аксесуари, які
не входять до стандартної комплектації. Доступність
стандартного і додаткового устаткування, а також
конфігурації опцій можуть відрізнятися для всіх
моделей, представлених в цій брошурі, після виходу
в друк 1 січня 2021 року і можуть відрізнятися від
країни до країни в межах Європейського Союзу. Для
отримання детальної інформації про ситуацію у
вашій країні, будь ласка, зв’яжіться з авторизованим
дилером MINI. Можливі зміни в конструкції і
оснащенні.
В кінці фази використання всі автомобілі, звичайно,
можуть бути перероблені і використані повторно.
Додаткову інформацію про повернення старого
автомобіля можна знайти на нашому веб-сайті mini.
com/recycling.
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