
* - витрати пального в заміському / міському циклах 

 
** Ціни автомобілів визначені станом на 3 серпня 2021 р. згідно встановленого Продавцем на 3 серпня 2021 р. курсу гривні до Євро на автомобілі в комплектації у замовлення, який дорівнює  
31,99 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. 
Зображення автомобілів наведено для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі MINI. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей 
ціновий лист.  

 

 

 
 

 
31,99 

 

 

COOPER SD COOPER SD 
ALL4 COOPER S ALL4 John Cooper 

Works ALL4 

 Потужність, 
к.с 

190 190 192 306 

 Витрата палива* 
л/100 км 

4,5/ 5,2 4,9/5,5 6,4/8,7 6,7/9,4 

 Об’єм двигуна 
см.куб. 1995 1995 1998 1998 

 Прискорення 
           0-100 км/год., c. 7,9 7,6 7,3 5,1 

СТАНДАРТНЕ 
ОСНАЩЕННЯ 

КОРОТКИЙ ОПИС 

•   Спортивне шкіряне кермо (з 
оббивкою Nappa для JCW) 
•   Радіо MINI Visual Boost із тач-
скрін дисплеєм 8,8 " 
•   Світлодіодні фари головного 
світла, світлодіодні задні ліхтарі в 
дизайні Union Jack 
•   Датчик дощу та освітлення 
•   Спортивні передні сидіння для 
водія та переднього пасажира 
 

904 005 грн 971 504 грн 997 736 грн 1 298 090 грн 

ЛОКАЛЬНИЙ 
ПАКЕТ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 
РИНКУ 
(додатково до 
стандартного 
оснащення) 

 

КОРОТКИЙ ОПИС 

•   Колір металлік/ неметаллік (на 
вибір) 
•   Підігрів керма 
•   Камера заднього виду 
•   Підігрів передніх сидінь 
•   Пакет 'Visibility' (підігрів 
вітрового скла) 
•   Підготовка для Apple CarPlay 
•   Навігаційна система 'MINI' 
•   Відділення для зберігання 
 
 
 

1 064 851 грн 1 164 500 грн 1 190 732 грн 1 421 572 грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINI COUNTRYMAN.  

ПРАЙС-ЛИСТ. 
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** Ціни автомобілів визначені станом на 3 серпня 2021 р. згідно встановленого Продавцем на 3 серпня 2021 р. курсу гривні до Євро на автомобілі в комплектації у замовлення, який дорівнює  
31,99 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. 
Зображення автомобілів наведено для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі MINI. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей 
ціновий лист.  

 

 

 
ЗМІСТ ПАКЕТІВ ДЛЯ MINI COUNTRYMAN. 

 
 

 
СТАНДАРТНЕ 
ОСНАЩЕННЯ 
 

• Спортивне шкіряне кермо (з оббивкою Nappa для 
JCW)  

•  Радіо MINI Visual Boost із тач-скрін дисплеєм 8,8 " 

•  Світлодіодні фари головного світла, світлодіодні 
задні ліхтарі в дизайні Union Jack 

• Датчик дощу та освітлення 

• Механічна система кондиціонування (для Cooper 
S/ SD) 

• Система Start/Stop 
• Мультифункціональна система  на кермі 
• Спортивні передні сидіння для водія та 

переднього пасажира 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЛОКАЛЬНИЙ 
ПАКЕТ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 
РИНКУ (додатково 
до стандартного 
оснащення) 

• Паливний бак збільшеної місткості  
• Комбінована оббивка салону 'Black Pearl' з тканини і 

'Leatherette'(для Cooper S ALL4/ SD ALL4) 
• Колір металлік/ неметаллік (на вибір) 
• Болти-секретки для коліс (для JCW) 
• Підігрів керма 
• Запасне колесо (для Cooper SD/SD ALL4/ S ALL4) 
• Режими керування MINI Driving Modes (для Cooper S 

ALL4/ SD ALL4)  
• Пакет 'Visibility' (підігрів вітрового скла)   

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Оздоблення кузова 'Piano Black' (для JCW) 
• Камера заднього виду  
• Велюрові килимки 
• Внутрішнє дзеркало заднього виду з 

автозатемненням 
• Передній центральний підлокітник 
• Відділення для зберігання 
• Підігрів передніх сидінь 
• Стиль інтер'єру MINI Yours Interior Style Shaded Silver 

(для JCW) 
• Пакет MINI Excitement (для JCW) 
• Автоматичний клімат-контроль 
• Круїз-контроль з функцією гальмування 
• Розширений пакет освітлення 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

      
• Активна система допомоги при паркуванні (Parking 

assistant), включаючи PDC (Park Distance Control) 
попереду та позаду авто 

• Домкрат і балонний ключ (для Cooper SD/SD ALL4/ S 
ALL4) 

• Підготовка для Apple CarPlay 
• Навігаційна система 'MINI' 
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