НОВИЙ

3-ДВЕРНИЙ І 5-ДВЕРНИЙ
ХЕТЧБЕК MINI.

РАЗОМ – КРАЩЕ .

У місті легко повеселитися – адже саме для цього створені 3-дверні та
5-дверні MINI. Завдяки своєму фірмовому відчуттю картингу, хечтбек легко і з
максимальною точністю долає круті повороти і вузькі смуги руху. Бездоганно
адаптований до міського життя, стиль MINI виділяється з багатьох причин.
Наприклад, дах Multitone – творчий підхід до контрастного даху, який тепер
вперше доступний прямо з заводу. Або зі стильним зовнішнім виглядом Piano Black і стандартними світлодіодними ліхтарями з чорним глянцевим
внутрішнім корпусом – надзвичайно, чисто і на 100% MINI.

ВАМ
СПОДОБАЄТЬСЯ
ЙОГО
ПОТУЖНІСТЬ.
У кожної моделі MINI є свої сильні сторони.
Але всіх їх об'єднує одне: потужна,
чиста і ефективна технологія MINI Twin
Power Turbo. 6-ступінчаста механічна
коробка передач входить до стандартної
комплектації і дозволяє швидко перемикати
передачі. 7-ступінчаста трансмісія 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 змінювати
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.

ЩО ВИ
ВИБЕРЕТЕ?

MINI ясний в своєму підході стосовно оснащення:
безліч опцій, один індивідуальний стиль. Перший
крок до налаштування вашого власного стилю – це
вибрати один з варіантів обробки салону Classic,
John Cooper Works або MINI Yours. Потім їх можна
налаштувати за допомогою багатофункціональних
пакетів відповідно до ваших конкретних вимог.
Третій крок – вибрати індивідуальні опції для
створення власного автомобіля за індивідуальним
замовленням.
Деякі варіанти оснащення, які пропронуються в
варіантах обробки, показані тут у вигляді трьох
попередньо налаштованих прикладів – кожен
змодельований на 3-дверному MINI Cooper S.
Дізнайтеся більше про доступні варіанти обробки у
вашого дилера MINI або відвідайте веб-сайт MINI.

КЛАСИЧНА ОБРОБКА.
ДЛЯ ОРИГІНАЛЬНОГО ВІДЧУТТЯ MINI.
- Лакофарбове покриття Rooftop Grey
- Контрастний дах і дзеркала заднього виду
чорного кольору.
- Чорні смуги на капоті
- 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
- Дах і 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
- Стеля антрацитового кольору.
- І багато іншого

ОБРОБКА MINI YOURS.
ДЛЯ УНІКАЛЬНОЇ ЕЛЕГАНТНОСТІ.
- Лакофарбове покриття MINI Yours Enigmatic Black
- Дах й 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
- Стеля антрацитового кольору.
- Підвічування салону і пакет освітлення
- Килимки MINI Yours
- І багато іншого

Стандартний колір
Moonwalk Grey

Pepper White 2/5

Midnight Black

White Silver

Zesty Yellow 3

Chilli Red 2

Rooftop Grey

Island Blue

British Racing Green

ПОКАЖІТЬ
СВОЇ
КОЛЬОРИ.
Для кожної обробки доступний вибір
унікальних кольорів лакофарбового
покриття. Дах і дзеркала заднього
виду доступні в кольорі кузова або в
контрастних1 кольорах: Aspen White,
Melting Silver або Jet Black. Яскравий
дах4 Multitone також доступний в якості
спеціальної додаткової опції.
Будь-яку колірну комбінацію можна
поєднувати з легкосплавними
дисками розміром від 15 до 18 дюймів
– з багатьма іншими легкосплавними
дисками, доступними в пакеті
оригінальних аксесуарів MINI. Справа
показані основні елементи дизайну.

Спеціальний колір MINI
Yours Enigmatic Black

Кольори для даху і дзеркал: 1
Jet Black, Melting Silver, Aspen White або Multitone 4

1
Недоступно для One First або One | 2 неметалевий колір| 3 У продажу з березня 2022 г. | 4 Комбінується тільки з певними кольорами кузова і корпусами дзеркал заднього виду кольору Jet Black | 5 Доступно тільки
до жовтня 2021 р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 18" Pulse Spoke двоколірні

4 17" Pedal Spoke чорні

7 17" Rail Spoke двоколірні

2 18" MINI Yours British Spoke двоколірні

5 17" Scissor Spoke двоколірні

8 17" Tentacle Spoke чорні

6 17" Roulette Spoke двоколірні

9 17" John Cooper Works Track Spoke чорні

 3 18" John Cooper Works Circuit Spoke
двоколірні 6

6

Тільки в поєднанні з обробкою John Cooper Works

МИ ЗАЙНЯЛИ ДЛЯ ВАС МІСЦЕ.
Комфортне сидіння або максимальна бічна підтримка на поворотах? Навіть накладки на сидіння
бувають різних форм, кольорів і матеріалів, щоб зробити їх індивідуальними. Тканина, тканина/
шкірозамінник або шкіра – що б ви не вибрали, у вашому розпорядженні правильне поєднання
елементів інтер'єру, які наповнять салон вашого автомобіля обраним стилем. Нижче представлені
деякі доступні варіанти сидінь.

ШКІРЯНЕ СИДІННЯ MINI YOURS LOUNGE В CARBON
BLACK.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 ваша поїздка. 1

1 Шкіра MINI Yours Lounge

Carbon Black
Спортивні сидіння
2 Комбінація Dinamica/шкіра

Carbon Black
Спортивні сидіння
John Cooper Works
3 Комбінація Dinamica/тканина

Carbon Black
Спортивні сидіння
John Cooper Works
 4 Ш
 кіра Chester2
Malt Brown
Спортивні сидіння
5 Ш
 кіра Chester 2
Satellite Grey
Спортивні сидіння
1

2

3

4

6 Ш
 кіра Cross Punch2
Carbon Black
Спортивні сидіння
 7 Комбінація тканини/
шкірозамінника
Black Pearl
Спортивні сидіння
 8 Комбінація тканини/
шкірозамінника
Black Pearl Light Chequered
Спортивні сидіння
9 Тканина Double Stripe

5

1

6

7

8

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

9

Carbon Black
Стандартні спортивні сидіння
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 обробки дверей

Piano Black

Silver Chequered

Aluminium

Hazy Grey 3

Внутрішні поверхні завершують дизайн інтер'єру.
Оздоблення кабіни Hazy Grey вже входить до стандартної
комплектації One і Cooper – воно поставляється в кольорі
Piano Black разом з накладками дверей в складі обробки
Classic і JCW. Відмінною рисою варіанта MINI Yours є
обробка кокпіта з алюмінію і накладки на пороги кольору
Mystic Brown. Колір Silver Chequered з накладками на
пороги кольору Piano Black доступний в якості опції з будьякою обробкою.

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.

НЕ ПРОСТО
ГАРНЕ
ОБЛИЧЧЯ.
Обрану вами обробку можна поліпшити за допомогою ряду
багатофункціональних пакетів:
Система Driving Assistant Plus робить водіння ще простішим,
пропонуючи не тільки асистента паркування з камерою
заднього виду (2), але і систему попередження про виїзд зі
смуги руху, круїз-контроль і інші технології для підтримки
вашого водіння. З пакетом Comfort Package Plus вам ще більше
сподобається перебувати в вашому MINI завдяки обігріву
сидіння і рульового колеса, автоматичномв кондиціонуванню
повітря (3) і комфортному доступу.

4

5

Також є доступною низка індивідуальних опцій, щоб
зробити ваш MINI таким, яким ви його хочете бачити – в
їх складі є стильний зовнішній вигляд Piano Black (4),
повністю світлодіодні фари з функцією Matrix light (4),
великогабаритний панорамний скляний люк (5) і 360-ватна
HiFi аудіосистема Harman Kardon® з 12 динаміками (6).

6

СТРИБАЙТЕ
НА БОРТ.
Ви вже знайшли свій улюблений MINI? Вже
випробували всі диски в конфігураторі і
вибрали своє обладнання? Тоді ви готові
до роботи. Або ви можете пропустити ці
кроки і відразу ж випробувати це невимовне
відчуття MINI наживо і особисто. Є тільки
один спосіб дізнатися, що саме водіння MINI
може розкрити в вас: пройти тест-драйв.
Ваш дилер MINI завжди готовий призначити
зустріч і підготувати для вас автомобіль. Все,
що вам потрібно зробити, це сісти, запустити
двигун і випробувати легендарне відчуття
картингу. Насолоджуйтесь.

Двигуни
Двигун/трансмісія

2/3

One First

One

Cooper

Cooper S 1

3/inline/4
1499
55/75/3500 – 6500
160/1250 – 3000
11/91 – 98 RON

3/inline/4
1499
75/102/3900 – 6500
190/1380 – 3600
11/91 – 98 RON

3/inline/4
1499
100/136/4500 – 6500
220/1500 – 4100
11/91 – 98 RON

4/inline/4
1998
131/192/5000 – 6500
280/1350 – 3750
11/91 – 98 RON

173
13.4

193 [193]
10.3 [10.3]

210 [210]
8.2 [8.1]

235 [235]
7.5 [7.4]

7.4 / 7.8
5.1 / 5.6
4.6 / 5.0
5.4 / 5.9
5.4 / 5.8
Euro 6d-TEMP
122 / 133

7.5 / 7.8 [7.7 / 8.2]
5.2 / 5.7 [5.2 / 5.7]
4.6 / 5.2 [4.6 / 5.2]
5.4 / 6.2 [5.5 / 6.2]
5.4 / 6.0 [5.5 / 6.1]
Euro 6d-TEMP
123 / 136 [124 / 138]

7.6 / 7.8 [7.7 / 8.1]
5.3 / 5.9 [5.4 / 5.9]
4.7 / 5.3 [4.6 / 5.2]
5.4 / 6.2 [5.4 / 6.2]
5.5 / 6.1 [5.5 / 6.1]
Euro 6d-TEMP
124 / 138 [124 / 138]

8.6 / 8.9 [8.4 / 8.7]
6.0 / 6.4 [5.8 / 6.2]
5.4 / 5.9 [4.9 / 5.4]
6.0 / 6.6 [5.7 / 6.4]
6.2 / 6.7 [5.8 / 6.4]
Euro 6d-TEMP
140 / 151 [132 / 144]

3/inline/4
1499
55/75/3500 – 6500
160/1250 – 3000
11/91 – 98 RON

3/inline/4
1499
75/102/3900 – 6500
190/1380 – 3600
11/91 – 98 RON

3/inline/4
1499
100/136/4500 – 6500
220/1500 – 4100
11/91 – 98 RON

4/inline/4
1998
131/192/5000 – 5500
280/1350 – 4200
11/91 – 98 RON

172
13.9

192 [192]
10.6 [10.6]

207 [207]
8.4 [8.3]

235 [235]
6.8 [6.7]

7.6 / 8.0
5.3 / 5.8
4.7 / 5.1
5.4 / 6.0
5.4 / 5.9
Euro 6d-TEMP
124 / 135

7.6 / 7.9 [7.9 / 8.3]
5.3 / 5.9 [5.3 / 5.9]
4.7 / 5.3 [4.7 / 5.3]
5.4 / 6.2 [5.5 / 6.2]
5.5 / 6.1 [5.5 / 6.2]
Euro 6d-TEMP
124 / 138 [126 / 140]

7.7 / 7.9 [7.8 / 8.2]
5.4 / 6.0 [5.5 / 6.0]
4.7 / 5.3 [4.7 / 5.3]
5.5 / 6.3 [5.5 / 6,3]
5.5 / 6.1 [5.6 / 6.2]
Euro 6d-TEMP
126 / 139 [126 / 140]

8.7 / 9.1 [8.5 / 8.8]
6.1 / 6.5 [5.9 / 6.3]
5.4 / 6.0 [4.9 / 5.5]
6.0 / 6.7 [5.7 / 6.5]
6.2 / 6.8 [5.9 / 6.5]
Euro 6d-TEMP
141 / 154 [134 / 147]

– 3-дверний MINI

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

Витрата2/3 (хв/макс)
Низька
Середня
Висока
Надвисока
У змішаному циклі
Стандарт викидів (схвалений тип)
Викиди CO2, г/км в змішаному циклі

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

Двигун/трансмісія 2/3 – 5-дверний MINI
Циліндри/конфігурація/клапани на циліндр
Ємність
Номінальна потужність/номінальна швидкість
Макс. крутний момент/оберти
Ступінь стиснення/паливо

cm 3
кВт/к.с./об/хв
Нм/об/хв
:1

Продуктивність
Макс. швидкість
Розгін 0-100 км/год

км/год
с

Витрата2/3 (хв/макс)
Низьк
Середня
Висока
Надвисока
У змішаному цикл
Стандарт викидів (схвалений тип)
Викиди CO2, г/км в змішаному циклі

л/100 км
л/100 км
л/100 км
л/100 км
л/100 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).
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

2

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 вебсайті mini.com/recycling.
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