НОВИЙ

ПОВНІСТЮ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ MINI.

Рушій прогресу з 1959 року.
Змінювати обличчя мобільності і творчо використовувати міський простір - ось
чого завжди прагнув MINI. Повністю електричний MINI Cooper SE продовжує цю
традицію і дивиться в майбутнє. Без вихлопних газів він знижує ваш вуглецевий
слід і робить свій внесок для поліпшення атмосфери. А якщо ви подорожуєте
на електриці з поновлюваних джерел, то викиди CO2 від водіння знижуються
до нуля. Його безшумний електродвигун прибирає транспортний шум і знижує
вартість водіння. Зарядити батарею на відстань до 234 кілометрів * легко за
допомогою зарядних станцій по всій Україні або вдома.

* Відповідно до запропонованих методів вимірювання, що засновані на випробувальному циклі WLTP.

Стиль: фірмовий MINI. Зовні тільки деталі
говорять про те, що новий MINI Cooper SE
повністю електричний і їздить без шкідливих
викидів. Двигун: електрифікований.
Електродвигун розганяється від 0 до 100
км/год всього за 7,3 секунди, що забезпечує
максимальне задоволення від водіння навіть на
крутих поворотах.
Випробуйте потужне прискорення за
допомогою електричної педалі або відчуйте
точне уповільнення MINI Cooper SE. Його
особливе «відчуття однієї педалі» дозволяє
відновлювати частину кінетичної енергії при
кожному гальмуванні.

ДИВОВИЖНО
ЛЕГКО:
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ВОДІННЯ.

Замініть двигун внутрішнього згоряння на вибухове
прискорення: новий MINI Cooper SE з потужністю 135
кВт/184 к.с. і максимальним крутним моментом 270 Нм
забезпечує чудові спринти. Електродвигун демонструє відмінні
характеристики незалежно від обертів – вагомий аргумент
для міського руху. Його низький центр тяжіння і спеціальна
система тяги Active Slip Regulation (ASR) поєднуються з
атлетичною стабільністю на дорозі. А з режимами водіння MINI
– SPORT, MID, GREEN і суперекономічний GREEN+ – чуйність
MINI Cooper SE може змінюватись в будь-який момент.
Зарядна станція постійного струму забезпечує 80% запасу
ходу всього за 35 хвилин. Вдома чи на роботі MINI Wallbox з
потужністю 11 кВт може зробити те ж саме за 2,5 години. При
необхідності MINI Cooper SE можна заряджати від будь-якої
побутової розетки.

ЧИ ВИРОБЛЯЄ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ МЕНШЕ ВУГЛЕЦЮ, НІЖ
ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ?
Електричні автомобілі, такі як MINI Cooper SE, природно,
виділяють менше CO2, ніж будь-який автомобіль з двигуном
внутрішнього згоряння, навіть з переважним поєднанням
електроенергії з непоновлюваних джерел. Якщо енергія
береться з відновлюваних джерел, таких як вітер, сонце або
вода, викиди CO2 знижуються до нуля.
СКІЛЬКИ ТРИВАЄ ЗАРЯДЖАННЯ ДЛЯ ПОЇЗДКИ В МІСТО?
Якщо ви проїжджаєте 100 км в день, вам потрібно приблизно
23 хвилини, щоб зарядити необхідну потужність на станції
швидкої зарядки постійного струму. На зарядній станції
змінного струму або домашньому Wallbox це займе близько 2
годин 30 хвилин, а на звичайній домашній розетці – 6 годин.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ?
В електродвигунах менше рухомих частин, ніж в
двигунах внутрішнього згоряння. Це економить гроші на
обслуговування. Електродвигуни не потребують заміни
мастила або зчеплення, а завдяки рекуперації знос гальм
набагато менший. Усе це знижує витрати на технічне
обслуговування. Також надається восьмирічна гарантія на
акумуляторну батарею.

ГОТОВИЙ ДО
МАЙБУТНЬОГО.

Електричний привід нового MINI Cooper SE відкриє
вам дорогу в майбутнє. Він пропонує трьохетапний
процес налаштування, що дозволяє вам вибрати
обладнання відповідно до вашого особистого
стилю. Перший етап – вибір одного з варіантів
обробки салону: Classic, MINI Yours або Electric.
Кожен варіант може бути доповнений додатковими
багатофункціональними пакетами відповідно до
ваших конкретних вимог.
На останньому етапі ви можете вибрати
індивідуальні опції для персоналізації вашого
автомобіля.
Деякі варіанти обладнання, що поставляються
з обробками, показані тут в трьох попередньо
сконфігурованих прикладах. Дізнайтеся більше про
доступні варіанти обробки салону у свого партнера
MINI або відвідайте веб-сайт MINI.

КЛАСНИЧНА ОБРОБКА.
ЕЛЕКТРИЧНИЙ, АЛЕ ВСЕ ЩЕ КЛАСИЧНИЙ MINI.
- Лакофарбове покриття British Racing Green
- Дах і дзеркала заднього виду кольору Aspen White.
- 16" легкосплавні диски Victory Spoke чорні.
- 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 MINI YOURS.
ЕЛЕКТРИЧНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ.
- Лакофарбове покриття в Enigmatic Black
- Дах і дзеркала заднього виду в кольорі кузова
- 17" легкосплавні диски Roulette Spoke двоколірні.
- Сидіння оббиті шкірою MINI Yours Lounge кольору
Carbon Black
- Шкіряне кермо Walknappa з позначенням MINI
Yours
- Оздоблення кокпіта MINI Yours кольору Piano
Black
- Стеля антрацитового кольору.
- Підсвічування салону і пакет освітлення
- Режими водіння MINI
- Килимки з логотипом MINI Yours
- І багато іншого

МАКСИМАЛЬНО
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВИГЛЯД.
ОБРОБКА MINI ELECTRIC.
- Лакофарбове покриття в White Silver
- Дах кольору Jet Black
- Дзеркала заднього виду кольору Energetic Yellow.
- 17" легкосплавні диски 17 Electric Power Spoke
двоколірні.
- Сидіння оббиті шкірою Cross Punch кольору Carbon
Black.
- Шкіряне кермо Walknappa з позначенням MINI
Electric
- Внутрішні поверхні в Electric
- Стеля антрацитового кольору.
- Режими водіння MINI
- Килимки з логотипом Electric
- І багато іншого

УСЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО
ДЛЯ ЕЛЕКТРИФІКОВАНОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ.

Moonwalk Grey

White Silver

British Racing Green

Chili Red 1

Enigmatic Black

Контрастний колір даху:

Multitone 2

1

Midnight Black

Колір дзеркал заднього виду:

Aspen White

Jet Black

Energetic Yellow

Неметалевий| 2 Може поєднуватися тільки з конкретними кольорами кузова і дзеркалами заднього виду кольору Jet Black.

Jet Black

Aspen White

Для кожної обробки доступний вибір унікальних кольорів лакофарбового покриття.
Спеціальна дах Multitone 2 тепер вперше доступна прямо з заводу – сенсаційний варіант
забарвлення в поліхроматичному дизайні. Дзеркала заднього виду доступні в кольорі
Energetic Yellow або в кольорі кузова, а також в кольорах Aspen White та Jet Black в
якості опції. Нижче представлений вибір легкосплавних дисків розміром від 16 до 17
дюймів.

1

2

3

4

5

6

1 17" Electric Power Spoke двоколірні

3 17" Scissor Spoke двоколірні

5 17" Roulette Spoke двоколірні

2 17" Tentacle Spoke чорні

4 17" Rail Spoke двоколірні

6 16" Victory Spoke чорні

ЗНАЙДІТЬ
ІДЕАЛЬНЕ МІСЦЕ.
Шкіра MINI Yours Lounge кольору Carbon Black. Максимальний комфорт,
класичний дизайн Union Jack на передній частині підголівника, ефектна
окантовка і бездоганнf якість виготовлення. У спортивному сидінні MINI
Yours ви дійсно відчуєте різницю, якою б тривалою не була поїздка. 1

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

1 Ш
 кіра MINI Yours Lounge

Carbon Black
Sport seat
2 К
 омбінація тканини/
2

3

шкірозамінника
Black Pearl
Спортивне сидіння
3 Ш
 кіра leather 2

Satellite Grey
Спортивне сидіння
4 Шкіра Cross Punch 2

Carbon Black
Спортивне сидіння
5 Ш
 кірозамінник

Carbon Black
Спортивне сидіння
6 D
 ouble Stripe fabric
1

1

4

5

Шкіряне оздоблення подушок сидінь, спинки і підголівників спереду і ззаду | 2 Шкіряне оздоблення подушок сидінь і спинки

6

Carbon Black
Стандартне спортивне сидіння

КОЛІРНІ ЛІНІЇ.

Carbon Black

ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ.

Satellite Grey

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

Piano Black

Electric

Внутрішні поверхні – це обшивка дверей і кабіни. Piano Black входить до стандартної комплектації. Вибір
кольору Electric надає обробці кокпіта колірну схему, яка є
ексклюзивною для MINI Cooper SE.

1

2

3

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.

4

МАКСИМАЛЬНЕ
УСТАТКУВАННЯ.
Обрана вами обробка салону може бути вдосконалена за
допомогою ряду багатофункціональних пакетів на кшталт
проекційного дисплея MINI (1), який виводить основну
інформацію про поїздку прямо в поле вашого зору.
Пакет Driving Assistant Plus робить водіння ще простішим,
пропонуючи не тільки асистента паркування з камерою
заднього виду (2), але також попередження про виїзд
зі смуги руху, круїз-контроль і інші технології для
підтримки вашого водіння. З пакетом Comfort Package Plus ви отримаєте ще більше задоволення від MINI
Cooper SE завдяки обігріву сидіння і рульового колеса,
автоматичного кондиціонування повітря, переднього
підлокітника, пакету дзеркал заднього виду (3), системі
комфортного доступу і багато чому іншому.

5

Також доступний ряд індивідуальних опцій, що
дозволяють зробити ваш MINI таким, яким ви його
хочете бачити, – в їх числі стильний екстер’єр Piano
Black (4), світлодіодні фари з функцією Matrix light (4),
великогабаритний панорамний скляний дах (5). або
360-ватна HiFi система Harman Kardon® з 12 динаміками
(6).

6

ЕЛЕКТРИЗУЙТЕСЯ.
Відкрийте для себе чарівність нового двигуна
і випробуйте новий спосіб дістатися з пункту
А до пункту Б.
Приготуйтеся поринути в нову еру
мобільності з MINI Cooper SE.
Пройдіть тест-драйв і дізнайтеся, наскільки
простим і захоплюючим може бути
скорочення вашого власного вуглецевого
сліду. Перевірте прискорення за допомогою
електричної педалі в MINI Cooper SE, яка
також відновлює енергію при гальмуванні.
Поговоріть зі своїм дилером MINI про тестдрайв або надішліть нам запит онлайн.

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.

© BMW AG, Мюнхен, Німеччина.
Забороняється відтворення
повністю або частково без
письмового дозволу BMW AG,
Мюнхен.

Дізнайтеся більше за
посиланням:
mini.ua
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Надруковано в Німеччині

Технічні характеристики

MINI Cooper SE

Електродвигун/високовольтна батарея
Пікова потужність
Ємність (брутто/нетто)

kW (hp)
kWh

135 (184)
32.6/28.9

s
s
km/h
km

7.3
3.9
150
203–234

Продуктивність/запас ходу
Розгін 0-100 км/год
Розгін 0-60 км/год
Макс. швидкість
Електричний запас ходу (WLTP хв/макс) *

@MINI

Час заряджання/енергоспоживання

facebook.com/mini.ukraina

Час заряджання
(від 0 до 80% часу заряджання при 11 кВт)
Енергоспоживання (WLTP хв/макс) Брутто *

2 h 30 min
kWh/100 km

15.2–17.6

* Значення енергоспоживання і електричного запасу ходу були розраховані в
комбінованому циклі випробувань відповідно до методу вимірювання, який пропонується
Європейським Регламентом (ЄС) 2007/715 в версії, що діє на момент затвердження. У
технічних характеристиках враховані відмінності в запасі ходу в залежності від обраних
колесах і розмірі шин.

