MINI COUNTRYMAN.

ДОДАЙТЕ
НАТХНЕННЯ.

Шукаєте пригоди? Нехай MINI Countryman вкаже вам шлях до нових
вражень і горизонтів розуму.
Цей універсальний спортивний автомобіль спонукає вас залишити
все позаду і зануритися в світ унікальних відкриттів. Природно,
Countryman – мешканець як міських джунглів, так і бездоріжжя.
Завдяки потужним двигунам і серйозний позашляховий
характеристикам він з легкістю долає навіть найскладніші ділянки
місцевості. У ньому також знайдеться місце для п'яти чоловік і
їхнього багажу. Практичні додаткові функції і новітні технології
гарантують нові захоплюючі враження, будь то запланована
відпустка або спонтанна пригода. Так чого ж ви чекаєте?

НЕПЕРЕВЕРШЕНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ
НА БУДЬ-ЯКІЙ
МІСЦЕВОСТІ.
MINI Countryman пропонує вам на вибір
бензинові та дизельні двигуни з технологією
MINI Twin Power Turbo. За запитом моделі
Cooper і Cooper S можуть бути оснащені
інтелектуальним повним приводом ALL4.
Завдяки системі динамічного контролю
стійкості (DSC) крутний момент автоматично
розподіляється між передньою і задньою
осями. На вибір пропонуються різні варіанти
трансмісії, в залежності від обраного двигуна –
від 6-ступінчастої механічної до 8-ступінчастою
спортивної автоматичної.
Налаштування спортивної підвіски забезпечують
впевнене зчеплення з дорогою без шкоди для
комфорту. Режими водіння MINI MID, GREEN і
SPORT забезпечують нові унікальні відчуття від
водіння, дозволяючи змінювати характеристики
рульового управління і акселератора одним
натисканням кнопки.

COOPER S.
Кращий, швидший, сильніший: 2,0-літровий
чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю 140
кВ */192 л.с. і 2,0-літровий чотирициліндровий дизельний
двигун потужністю 140 кВт/190 к.с. для максимальної
спортивної потужності. До відмінних ознак належать
червона буква S на задній частині, бічні ілюмінатори,
сітчаста решітка радіатора і хромовані вихлопні труби з
лівої і правої сторін. Опціонально доступні пакет зовнішньої
оптики MINI ALL4 і зовнішній вигляд Piano Black.

COOPER.
Давайте відійдемо від усього цього: 1,5-літровий
трициліндровий бензиновий двигун і 2,0-літровий
чотирициліндровий дизельний двигун потужністю 110
кВт/150 к.с. Особливості: хромована вихлопна труба, а також
дах і дзеркала заднього виду контрастного кольору. У разі
опції Chrome Line Exterior горизонтальні стійки ребристої
решітки також доступні в хромованому виконанні.

ONE.
Пригода починається тут: 1,5-літровий трициліндровий
бензиновий двигун потужністю 75 кВт/102 к.с. або
1,5-літровий трициліндровий дизельний двигун
потужністю 85 кВт/116 к.с. Обидва оснащені технологією
MINI Twin Power Turbo. Елегантна чорна обробка бічних
накладок і ручки дверей багажного відділення. Корпуси
дзеркал заднього виду і дах в кольорі кузова.

ГОТОВИЙ ДО
ПРИГОД.

Зробіть свій перший крок до пошуку свого
особистого стилю Countryman, вибравши варіант
обробки, який можна розширити додатковими
багатофункціональними пакетами, а також
іншими індивідуальними опціями. Деякі
варіанти обладнання, що поставляються з
обробкою, показані тут в чотирьох попередньо
сконфігурованих пакетах, прикладом яких є MINI
Countryman Cooper S.
Дізнайтеся більше про доступні варіанти обробки
салону у вашого дилера MINI.

КЛАСИЧНА ОБРОБКА.
ДЛЯ ОРИГІНАЛЬНОГО ВІДЧУТТЯ MINI.
- Лакофарбове покриття в кольорі Sage Green
- Дах і дзеркала заднього виду кольору Jet Black.
- 18" легкосплавні диски Pair Spoke.
- Сидіння з тканини/шкірозамінника кольору
Black Pearl.
- Режими водіння MINI
- Підвічування салону в 12 основних кольорах

ОБРОБКА ALL4.
ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ФАНАТІВ БЕЗДОРІЖЖЯ.
- Зовнішній вигляд і контрастне забарвлення, як у
класичній обробці.
- 19" легкосплавні диски Turnstile Spoke двоколірні.
- Шкіряні сидіння Chester Malt Brown
- Рейлінги, пакет зовнішньої оптики MINI ALL4
- Режими водіння MINI
- Підсвічування салону в 12 основних кольорах

ОБРОБКА JOHN COOPER WORKS.
ПОДОРОЖУЙТЕ НЕВІДКРИТИМИ ДОРОГАМИ ЗІ СТИЛЕМ.

- Лакофарбове покриття в кольорі Chilli Red
- Дах і дзеркала заднього виду кольору Jet Black.
- 18" легкосплавні диски JCW Grip Spoke.
- Аеродинаміка JCW, вкл. задній спойлер JCW
- Спортивна підвіска
- Екстер'єр Piano Black з чорною окантовкою
решітки радіатора, фар, задніх ліхтарів і т. д.
- Спортивні сидіння JCW в комбінації
Dinamica/шкіра
- Кермо в шкірі Walknappa з логотипом JCW
- Інтер'єр в стилі JCW Piano Black з декоративними
поверхнями Chilli Red і логотипом JCW
- Підсвічування салону в 12 основних кольорах
- І багато іншого

ОБРОБКА MINI YOURS.
ЯКІСНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ.
- Лакофарбове покриття MINI Yours Enigmatic Black
- Дах і дзеркала заднього виду в сріблястому
кольорі.
- 19" легкосплавні диски MINI Yours British Spoke
двоколірні.
- Сидіння оббиті шкірою MINI Yours Lounge кольору
Carbon Black
- Шкіряне кермо Walknappa з логотипом MINI Yours
- Стиль інтер’єру MINI Yours з підсвічуванням
Shaded Silver
- Підсвічування салону в 12 основних кольорах
- Логотип MINI Yours на задній стійці
- Стеля антрацитового кольору
- Килимки з логотипом MINI Yours
- І багато іншого

Стандартний колір
Moonwalk Grey

Island Blue

British Racing Green

White Silver 1

Sage Green

Chilli Red 2

Rooftop Grey

Midnight Black

Спеціальний колір MINI
Yours Enigmatic Black

ЗІРКА
НА БУДЬЯКОМУ
ЛАНДШАФТІ.
Продемонструйте своє вміння створювати
дизайн за допомогою Countryman: сучасні
лакофарбові покриття з контрастними
кольорами для даху та дзеркал заднього
виду доступні для кожної з обробок.
Динамічні акценти можна доповнити
смугами на капоті, які поєднуються з
контрастними кольорами.
Широкий вибір сучасних легкосплавних
дисків розміром від 16 до 19 дюймів
може ще більше змінити зовнішній
вигляд вашого Countryman. Вибір можна
знайти праворуч. Інші легкосплавні
диски доступні через пакет оригінальних
аксесуарів MINI.
More at mini.com/configurator

Кольори для даху та дзеркал заднього виду:
Aspen White, Melting Silver або Jet Black
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Недоступно для One/D | 2 Неметалевий
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1 19" Turnstile Spoke двоколірні

4 18" Pin Spoke чорні

2 19" MINI Yours British Spoke двоколірні

5 18" Pair Spoke

3 19" John Cooper Works Circuit Spoke

6 18" John Cooper Works Grip Spoke

двоколірні3

3

Тільки в поєднанні з обробкою JCW

7 17" Channel Spoke чорні
8 17" Imprint Spoke
3

9 16" Revolite Spoke

СІДАЙТЕ ТА ПОЧУВАЙТЕ
СЕБЕ ЯК ВДОМА.
Подорожуйте по бездоріжжю без шкоди для комфорту: геометрія сидінь і високоякісні матеріали в Countryman запрошують
вас розслабитися і отримати задоволення від поїздки. У всіх варіантах обробки Countryman пропонує вибір стильних і
динамічних комбінацій тканин, або тепленої, перфорованої і зернистої натуральної та штучної шкіри. Вибираючи між
ними, думайте про те, як вони будуть поєднуватися з відповідним стилем інтер'єру.

ШКІРА MINI YOURS LOUNGE В BLACK CARBON.
Максимальний комфорт, класичний дизайн Union Jack
на передній частині підголівника, ефектна окантовка і
бездоганна якість виготовлення. У спортивному сидінні
MINI Yours ви дійсно відчуєте різницю, якою б тривалою
не була поїздка. 1

1 Шкіра MINI Yours Lounge

Carbon Black
Спортивне сидіння
2 Комбінація Dinamica/шкіри

Carbon Black
Спортивне сидіння
John Cooper Works
3 Комбінація Dinamica/тканини

Carbon Black 3
Спортивне сидіння
John Cooper Works
4 Шкіра Chester 2

Indigo Blue
Спортивне сидіння
5 Шкіра Chester 2
1

2

3

Malt Brown
Спортивне сидіння

4

6 Ш
 кіра Chester 2
Satellite Grey
Спортивне сидіння
7 Комбінація тканини і

штучної шкіри
Black Pearl
Спортивне сидіння
8 Штучна шкіра

Carbon Black
Спортивне сидіння
9 Шкіра Cross Punch 2
5

1

6

7

8

9

Шкіряне оздоблення подушок сидінь, спинки і підголівників спереду і ззаду | 2 Шкіряне оздоблення подушок і спинки сидінь | 3 Тільки в поєднанні з обробкою JCW.

Carbon Black
Спортивне сидіння

СТИЛІ ІНТЕР'ЄРУ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД З ІДЕАЛЬНИМИ ПАКЕТАМИ ЕЛЕМЕНТІВ ДИЗАЙНУ.
Стиль інтер'єру Piano Black.

Piano Black

Стиль інтер'єру MINI Yours у світлому відтінку Shaded Silver.

British Oak Dark

Shaded Silver
(світлий відтінок)

Hazy Grey

Dark Silver

Стиль інтер'єру MINI Yours у світлому відтінку Piano Black.

Стиль інтер'єру John Cooper Works Piano Black. 3

Piano Black (світлий відтінок)

Piano Black

Dark Silver

Chilli Red

Стилі інтер'єру є комбінацією підібраних за кольором декоративних поверхонь в кольорах, які доповнюють
обраний варіант оздоблення. У наведеному вище прикладі поєднуються вибір оздоблення зі шкіри Chester
кольору Malt Brown і Стиль інтер'єру MINI Yours зі світлим відтінком Shaded Silver.
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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.

НЕОСЯЖНИЙ
ФУНКЦІОНАЛ –
ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ.
Поліпшите обрану вами обробку салону за допомогою ряду
багатофункціональних пакетів: Driving Assistant Plus
складається з таких функцій, як система попередження
про зіткнення і пішоходів, а також круїз-контроль (1).
Вбудований асистент паркування допомагає знайти місце
для парковки і підтримує паралельну парковку. З пакетом
Comfort Package Plus вам сподобається перебувати в
вашому MINI ще більше завдяки обігріву сидіння і
рульового колеса, а також автоматичній системі
кондиціонування повітря (3).
Також доступний ряд індивідуальних опцій, що
дозволяють зробити ваш MINI таким, яким ви хочете
його бачити, – до них відносяться стильний зовнішній
вигляд Piano Black (4), повністю світлодіодні фари з
функцією матричного освітлення (4), лава для пікніка
ззаду (5), функція Easy Opener з автоматичним
відкриванням кришки багажника і комфортним
доступом (6), а також система HiFi Harman Kardon®
потужністю 360 Вт з 12 динаміками (7).
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ЩО ДАЛІ? НУ, ЗВИЧАЙНО Ж, ВАШ
ПЕРСОНАЛЬНИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ!
Основні життєві уроки не можна знайти в книгах або в Інтернеті – ви повинні
пройти їх на практиці. Єдиний спосіб рости як особистість – це вийти з зони
комфорту, досліджувати нові ідеї і боротися з новим досвідом. Якщо вам хочеться
пригод, зверніться до свого дилера MINI, який з радістю замовить для вас тестдрайв в Countryman. Підніміться і відкрийте для себе новий спосіб поглянути на світ,
випробувати практичні подорожі і познайомитися з новими людьми. Зробіть перший
крок і отримаєте від життя більше – в новому MINI Countryman.

Двигун – MINI Countryman
Двигун/трансмісія

One

One D

Cooper (ALL4)

Cooper D (ALL4)

Cooper S (ALL4) 1

Cooper SD (ALL4)

3/inline/4

3/inline/4

3/inline/4

4/inline/4

4/inline/4

4/inline/4

1499
75/102/
3900 – 6500

1496
85/116/
4000

1499
100/136/
4500 – 6500

1995
110/150/
4000

1995
140/190/
4000

–
190/1380 – 3600
11/91 – 98 RON

–
270/1750 – 2250
16.5/Diesel

–
220/1500 – 4100
11/91 – 98 RON

–
350/1750 – 2500
16.5/Diesel

1998
1312/192/
5000 – 6500
(4750 – 5500)
–
280/1350 – 4200
11/91 – 98 RON

185 [185]

192 [192]
11.2 [11.2]

214 [213]
([211])
9.1 [9.1] ([9.0])

225 [225]
([222])
7.5 [7.4] ([7.3])

[226] ([224])

12.0 [12.0]

205 [205]
([202])
9.7 [9.7] ([10.1])

8.1 / 8.4 [8.2 / 8.7]

5.7 / 6.1 [5.7 / 6.4]

8.3 / 9.0 [8.6 / 9.0]
([9.2 / 10.1])
6.1 / 6.8 [6.2 / 6.9]
([6.8 / 7.5])
5.4 / 6.0 [5.2 / 5.9]
([6.0 / 6.6])
6.3 / 7.0 [6.4 / 7.1]
([6.8 / 7.6])
6.2 / 6.9 [6.3 / 6.9]
([6.9 / 7.6])
Euro 6d-TEMP
142 / 157 [143 / 158]
([157 / 172])

5.7 / 6.2 [6.4 / 6.9]
([6.5 / 7.0])
4.5 / 5.0 [4.8 / 5.4]
([5.1 / 5.8])
4.2 / 4.7 [4.5 / 5.0]
([4.8 / 5.3])
4.9 / 5.5 [5.0 / 5.5]
([5.4 / 5.9])
4.7 / 5.2 [5.0 / 5.5]
([5.3 / 5.8])
Euro 6d-TEMP
124 / 137 [130 / 145]
([139 / 153])

9.0 / 9.5 [9.2 / 9.6]
([9.7 / 10.0])
6.5 / 7.1 [6.3 / 6.7]
([6.8 / 7.4])
5.7 / 6.1 [5.3 / 5.7]
([5.9 / 6.4])
6.6 / 7.2 [6.4 / 7.0]
([6.9 / 7.5])
6.6 / 7.2 [6.4 / 6.9]
([6.9 / 7.5])
Euro 6d-TEMP
151 / 163 [146 / 157]
([158 / 170])

[6.3 / 6.5]
([6.7 / 7.1])
[5.0 / 5.4]
([5.3 / 5.7])
[4.6 / 4.9]
([4.9 / 5.2])
[5.2 / 5.7]
([5.4 / 5.8])
[5.1 / 5.5]
([5.4 / 5.8])
Euro 6d-TEMP
[134 / 144]
([141 / 151])

1500 [1500] /
740 [750]
([1500 / 750])

1500 [1500]/
750 [750]
(1800 [1800]/750 [750])

1500 [1500]/
750 [750]
([750/1800])

[1500/750]
([1800/750])

2/3

Циліндри/конфігурація/клапани
на циліндр
Ємність

см3

Номінальна потужність/номінальна
швидкість

кВт/к.с./
об/хв

Потужність системи
Макс. крутний момент/обороти
Ступінь стиснення/рекомендоване паливо

кВт/к.с.
Нм/об/хв
:1

–
360/1500 – 2750
16.5/Diesel

Продуктивність
Макс. швидкість

km/h

Розгін 0-100 км/год

s

[7.9] ([7.6])

Витрата (хв/макс) 2/3
Низька

л/100 км

Середня

л/100 км

Висока

л/100 км

Надвисока

л/100 км

У змішаному циклі

л/100 км

Стандарт викидів (схвалений тип)
Викиди CO2, г/км в змішаному циклі

6.0 / 6.6 [5.9 / 6.7]

4.9 / 5.7 [5.0 / 5.5]

5.3 / 6.0 [5.3 / 6.0]

4.3 / 4.8 [4.3 / 4.9]

6.2 / 7.0 [6.3 / 7.0]

5.0 / 5.6 [5.0 / 5.6]

6.1 / 6.8 [6.2 / 6.9]

4.9 / 5.4 [4.9 / 5.5]

Euro 6d-TEMP
140 / 155 [141 / 156]

Euro 6d-TEMP
128 / 143 [128 / 143]

1100 [1100]/
730 [745]

1500 [1500]/
750 [750]

Вага2/місткість2
Допустиме навантаження на вісь,
перед/зад

кг

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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