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MINI CLUBMAN.
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NIEZAWODNY STYL, 
DOSKONAŁA FORMA.
Kultura zaczyna się tam, gdzie funkcjonalność łączy się ze stylem – jak w MINI 
Clubman. Na pierwszy rzut oka jest to typowe MINI – oryginał o brytyjskim uroku 
i wielkomiejskiej aparycji. Na drugi rzut oka ten 6-drzwiowy samochód ujawnia 
użyteczne funkcje i adaptacyjną przestrzeń dla całej rodziny. Wprawne oko zauważy 
wysokiej jakości materiały i bardzo szczególny styl, który odróżnia to auto od 
wszystkich innych pojazdów w swojej klasie. 

Jest ono prawdziwie wszechstronne,a przy tym na tyle zwinne i zwrotne, aby bez 
trudu odnaleźć się w mieście. Jednocześnie oferuje wystarczająco dużo miejsca 
i komfortu, aby móc nim wygodnie pokonywać długie trasy. 

DR_19508180-F54F-LCI-PSL-AB   2DR_19508180-F54F-LCI-PSL-AB   2 30-Mar-21   17:40:3730-Mar-21   17:40:37

F54F-LCI-PSL-AB.indd 30.03.21 17:40



Images: MAS

13989790

04Page:Text: POL

WIĘCEJ NIŻ 
SILNIK: JEGO 
NAPĘD.
Sześć silników MINI TwinPower Turbo 
w modelach MINI Clubman zapewnia 
w każdej sytuacji odpowiednią moc na 
drodze – na prowadzenie wybijają się 
przy tym sportowe silniki 4-cylindrowe 
w modelach Cooper S/SD, które są rów-
nież dostępne z napędem na wszystkie 
koła ALL4 zapewniającym maksymalną 
stabilność jazdy i doskonałą trakcję. 

Pomimo zwiększonych rozmiarów 
zachowano typowe wrażenia z jazdy 
gokartem, zwłaszcza że kierowcy o spor-
towych ambicjach mogą zamówić zawie-
szenie obniżone o 10 mm. Tryby MINI 
Driving Modes umożliwiają dostosowa-
nie Twojego MINI Clubman do aktualnie 
preferowanego profilu jazdy: opcjonalna 
dynamiczna kontrola amortyzatorów 
zapewnia odczuwalnie bardziej kom-
fortową konfigurację układu jezdnego 
w trybie MID i GREEN. W trybie SPORT 
zawieszenie ma bardziej sportowe 
działanie i zmienia się charakterystyka 
układu kierowniczego i pedału gazu.
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COOPER S.
Cała naprzód: 4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 
2,0 l i mocy 131 kW (178 KM) oraz 4-cylindrowy silnik 
wysokoprężny o pojemności 2,0 l i mocy 140 kW (190 KM) oferują 
prawdziwie sportowy napęd. Demonstruje to wygląd przodu 
i pasa tylnego, wlot powietrza na masce, czerwone „S” na atrapie 
chłodnicy, ozdobnikach bocznych i prawych drzwiach Split Door 
oraz końcówki rur wydechowych z lewej i prawej strony.

COOPER.
Łączą dynamikę i wydajność: 3-cylindrowy silnik benzynowy 
o pojemności 1,5 l i mocy 100 kW (136 KM) oraz 4-cylindrowy 
silnik wysokoprężny o pojemności 2,0 l i mocy 110 kW (150 KM). 
Znaki szczególne: chromowana końcówka rury wydechowej, na 
życzenie dach i lusterka zewnętrzne w kontrastującym kolorze.

ONE.
Gokartowe właściwości jezdne oferuje już 3-cylindrowy silnik 
benzynowy o pojemności 1,5 l i mocy 75 kW (102 KM), albo 
3-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 1,5 l i mocy 
85 kW (116 KM), oba z technologią MINI Twin Power Turbo. 
Lusterka zewnętrzne są zawsze w kolorze karoserii.
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Opcje wyposażenia Mini Clubman zostały zaprojekto-
wane tak, aby optymalnie pasowały do Twojego indywi-
dualnego stylu: pierwszy krok w kierunku indywiduali-
zacji wyposażenia to wybór jednej z linii stylistycznych 
Classic, John Cooper Works lub MINI Yours. Można je 
również dostosować do swoich potrzeb dzięki dodatko-
wym funkcjonalnym pakietom. W trzecim kroku można 
skonfigurować swój własny pojazd w oparciu o wybra-
ne indywidualne opcje.

Możliwości wyposażenia w poszczególnych liniach sty-
listycznych ilustrują 3 wstępnie skonfigurowane przy-
kłady na tej stronie – każdy z nich zaprezentowany na 
przykładzie MINI Clubman Cooper S. Więcej informacji 
na temat linii stylistycznych można znaleźć u dealerów 
MINI lub na stronie MINI.com.pl.

STYLOWY PUNKT WYJŚCIA.
LINIA CLASSIC.

-  lakier w kolorze Indian Summer Red
-  dach i lusterka zewnętrzne w kolorze Jet Black 
-  18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multiray 

Spoke 2-tone (Cooper S )

-  fotele w tapicerce z tkaniny i skóry Black Pearl
-  powierzchnie wewnętrzne Piano Black
-  oświetlenie ambientowe, pakiet oświetlenia  

i pakiet Excitement
-  dywaniki

POKAŻ 
SWÓJ STYL.
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MAKSYMALNA ELEGANCJA.

SPORTOWE AMBICJE.

LINIA MINI YOURS.

LINIA JOHN COOPER WORKS.

-  lakier Chili Red
-  dach i lusterka zewnętrzne w kolorze Jet Black
-  pakiet aerodynamiczny JCW
-  18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich JCW  

Grip Spoke
-  adaptacyjne zawieszenie sportowe
-   elementy zewnętrzne Piano Black z czarnymi  

znaczkami, klamkami, ramkami reflektorów itp.

-  fotele sportowe JCW w tapicerce z Dinamiki i skóry 
-  powierzchnie wewnętrzne Piano Black  
-  kierownica w skórze nappa ze znaczkiem JCW
-  oświetlenie ambientowe i pakiet oświetlenia 
-  antracytowa podsufitka
-  i wiele więcej

-  lakier w kolorze MINI Yours Enigmatic Black
-  dach i lusterka zewnętrzne w kolorze srebrnym (opcja)
-  18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich MINI Yours 

British Spoke 2-tone
-  znaczek MINI Yours na słupku B/C

-  fotele w skórze Lounge MINI Yours Carbon Black 
-  kierownica w skórze nappa ze znaczkiem MINI Yours
-  stylistyka wnętrza MINI Yours Frozen Blue  

z podświetleniem
-  wyposażenie wnętrza Chrome Line
-  oświetlenie ambientowe i pakiet oświetlenia
-  antracytowa podsufitka
-  dywaniki MINI Yours
-  i wiele więcej
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Pepper White 1 Island Blue

Chili Red 1

White Silver 2Kolor standardowy 
Moonwalk Grey

Rooftop Grey 3

British Racing Green

Midnight Black

Indian Summer Red

Lakier specjalny MINI 
Yours Enigmatic Black

1 Niemetalizowany | 2 Tylko w połączeniu z dachem w kontrastującym kolorze. Opcja niedostępna w modelu One ani w połączeniu z dachem i lusterkami zewnętrznymi w kolorze Melting Silver. | 3 Tylko w Cooper S | 
4 Tylko w połączeniu z niektórymi kolorami karoserii i lusterkami zewnętrznymi w kolorze Jet Black

Kolory tworzą wyjątkową atmosferę i w szcze-
gólny sposób podkreślają każdy kształt. Do 
Twojego MINI Clubman oferowane są w przy-
padku wszystkich linii stylistycznych lakiery, 
dzięki którym możesz indywidualnie podkre-
ślić elegancki charakter samochodu.

Trzy kontrastujące kolory dachu i lusterek 
zewnętrznych tworzą wyraźny akcent  
i zwiększają możliwości konfiguracji. Kolejną 
opcją jest wyjątkowy dach Multitone 4 z wielo-
barwnym gradientem. Obręcze kół ze stopów 
lekkich są dostępne w rozmiarach od 16 do 
19 cali i różnych stylistykach – wybór można 
znaleźć po prawej stronie. Inne obręcze kół  
ze stopów lekkich dostępne są w ofercie  
oryginalnych akcesoriów MINI.

Więcej informacji na stronie  
MINI.com.pl

TWOJA 
WIZYTÓWKA.

Kolory dachu i lusterek zewnętrznych: 
Aspen White, Melting Silver, Jet Black lub Multitone4

UV-Lack
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5 Tylko w połączeniu z linią stylistyczną JCW

TWOJA 
WIZYTÓWKA.

1   19˝ John Cooper Works Circuit Spoke 2-tone5

2   18˝ MINI Yours British Spoke 2-tone

3   18˝ Multiray Spoke 2-tone

4   18˝ John Cooper Works Grip Spoke5

5   18˝ Star Spoke Black

6   18˝ Star Spoke

7   17˝ Vent Spoke

8   17˝ Net Spoke Black

9   16˝ Revolite Spoke

21 3

4 5 6

7 8 9
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1 Skóra obejmuje powierzchnie siedziska i oparcia oraz zagłówki foteli przednich i tylnych. | 2 Skóra obejmuje powierzchnie siedziska i oparcia.

Również paleta tapicerek spełnia najwyższe wymagania. W końcu ludzie mają często 
bardzo odmienne wyobrażenia na temat materiałów. Oprócz wysokiej jakości tapicerek 
materiałowych we wszystkich liniach stylistycznych oferowana jest pikowana, perforowana, 
prawdziwa skóra o różnej fakturze. Przy wyborze różnych tapicerek należy mieć zawsze na 
uwadze połączenie z pasującą stylistyką wnętrza.

SKÓRA LOUNGE MINI YOURS CARBON BLACK. Idealny 
komfort, typowo brytyjski wzór flagi Union Jack z przodu 
zagłówka, efektowne lamówki, nieskazitelne wykończenie: 
w fotelach sportowych MINI Yours czujesz się zawsze  
wyjątkowo komfortowo. 1

1    Skóra Lounge MINI Yours 
Carbon Black 
fotel sportowy

2    Połączenie skóry i Dinamiki 
Carbon Black 
fotel sportowy John Cooper 
Works

3    Połączenie Dinamiki i tkaniny 
Carbon Black 
fotel sportowy John Cooper 
Works

4    Skóra Chester 2 
Indigo Blue 
fotel sportowy

5    Skóra Chester 2 
Malt Brown 
fotel sportowy

 6    Skóra Chester 2 
Satellite Grey 
fotel sportowy

7    Połączenie tkaniny i skóry 
Black Pearl 
fotel sportowy

8    Skóra ekologiczna 
Carbon Black 
fotel sportowy

9    Skóra Cross Punch 2 
Carbon Black 
fotel sportowy

JAK LUBISZ SIEDZIEĆ? 

1

75 86 9

2 3 4
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STYLISTYKI WNĘTRZA: INDYWIDUALNA ATMOSFERA Z DOSKONALE DOPASOWANYMI ELEMENTAMI STYLISTYCZNYMI.

Stylistyka wnętrza MINI Yours Fibre Alloy z podświetleniem.

Fibre Alloy Piano Black Dark Silver  
(z podświetleniem)

Stylistyka wnętrza MINI Yours Frozen Blue z podświetleniem.

Black Chequered Frozen Blue Piano Black  
(z podświetleniem)

Stylistyka wnętrza MINI Yours Piano Black z podświetleniem.

Stylistyka wnętrza Piano Black.

Black Chequered

Black Chequered

Piano Black

Piano Black

Piano Black  
(z podświetleniem)

Stylistyki wnętrza obejmują dopasowane kolorystycznie powierzchnie dekoracyjne i uzupełniają kolorystycznie wybraną 
tapicerkę. Zdjęcie powyżej przedstawia dla przykładu tapicerkę skórzaną Lounge MINI Yours Carbon Black oraz stylistykę 
wnętrza MINI Yours Piano Black z podświetleniem.

Więcej szczegółów na temat wyposażenia wnętrza Twojego MINI Clubman na stronie MINI.com.pl

DR_19485907-F54F-LCI-PSL-AG   2DR_19485907-F54F-LCI-PSL-AG   2 24-Mar-21   15:18:2424-Mar-21   15:18:24

F54F-LCI-PSL-AG.indd 24.03.21 15:18



Images: MAS

13989784

12Page:Text: POL

4

1 2

3
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5

6

7

PRAKTYCZNE  
POMYSŁY  
W ŚWIETNYM 
STYLU.
Wybraną linię stylistyczną można rozszerzyć o różne funkcjonalne 
pakiety: system asystujący kierowcy Plus oferuje funkcje, 
takie jak ostrzeganie przed kolizjami i pieszymi oraz 
aktywny regulator prędkości. Asystent parkowania pomaga 
w poszukiwaniu miejsca do parkowania i przy parkowaniu 
równoległym (1). Z pakietem Comfort Plus czas spędzony  
w MINI jest się jeszcze przyjemniejszy – obejmuje on 
ogrzewanie foteli i kierownicy, klimatyzację automatyczną  
(2), składane siedzenia tylne (4) i dostęp komfortowy z funkcją 
Easy Opener drzwi bagażnika (7). Connected Navigation Plus 
oferuje najnowocześniejszą technologię, w tym wyświetlacz 
MINI Head-Up (3) wskazujący najważniejsze informacje 
dotyczące jazdy w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. 
Osobisty konsjerż, informacje o ruchu drogowym w czasie 
rzeczywistym i inne zdalne usługi oferowane w tym pakiecie 
pozwalają korzystać z najnowszych metod interakcji z pojazdem. 
 
Do indywidualnego wyposażenia MINI oferujemy również 
wiele indywidualnych opcji – takich jak stylowe wyposażenie  
zewnętrzne Piano Black (5), pełne reflektory diodowe  
z funkcją oświetlenia matrycowego (5) czy duży szklany  
dach panoramiczny (6).

Więcej o wszystkich dostępnych pakietach i indywidualnych 
opcjach na MINI.com.pl
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* Dotychczasowa aplikacja MINI Connected pozostanie dostępna do lipca 2021 r.

Wykorzystaj w pełni potencjał swojego MINI: nowa aplikacja 
MINI * bezproblemowo łączy Twojego smartfona z MINI  
i zapewnia dostęp do kluczowych funkcji pojazdu. Intuicyjny, 
przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny zapewnia łatwą 
obsługę. Ponadto aplikacja MINI otwiera nowe sposoby inte-
rakcji z MINI Connected i Twoim środowiskiem – zapewnia Ci 
w każdej chwili wgląd w aktualny stan Twojego MINI, a usługi 
zdalne pozwalają sprawdzić, gdzie znajduje się Twoje MINI. 

Dzięki aplikacji jeszcze bardziej komfortowo dotrzesz z punktu 
A do B, dodając ulubione miejsca, takie jak „dom” lub „praca” 
lub wysyłając inne cele bezpośrednio do MINI. Aplikacja in-
formuje też o konieczności przeprowadzenia serwisu. Bezpo-
średnio w aplikacji możesz umówić się ze swoim zapisanym 
Serwisem MINI.

MOBILNOŚĆ JAK NIGDY DOTĄD 
– Z NOWĄ APLIKACJĄ MINI.

Więcej na stronie  
MINI.com.pl
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O MINI Clubman można wiele napisać – ale najbardziej intensywnie można go doświadczyć 
podczas osobistego spotkania. Twój dealer MINI z przyjemnością zarezerwuje dla Ciebie 
jazdę próbną w wybranym przez Ciebie MINI Clubman. Odkryj jego wszechstronny charak-
ter przygotowany na niemal każde wyzwanie. 

MINI.com.pl

TWÓJ KLUCZ DO  
NOWYCH PRZEŻYĆ.
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5 11 054 082 83 3 2021

Wydrukowano w Niemczech.

MINI.com.pl

Marzec 2021 r.

© BMW AG, Monachium/Niemcy. 
Przedruk, również we fragmentach, 
dozwolony tylko za pisemną zgodą 
BMW AG, Monachium.

W katalogu podane są modele, elementy wypo-
sażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie 
standardowe i dodatkowe) pojazdów dostarcza-
nych przez BMW AG na rynek niemiecki. Zakres 
wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposa-
żenia standardowego i dodatkowego w poszcze-
gólnych modelach mogą ulec zmianie po terminie 
zamknięcia wydania 01.01.2021 r. oraz w innych 
krajach Unii Europejskiej. Szczegółowych infor-
macji udzielają salony sprzedaży MINI. Zmiany 
konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.

Po zakończeniu fazy użytkowania każdy pojazd 
może oczywiście zostać poddany recyklingowi 
lub zutylizowany. Więcej informacji na temat 
zwrotu starego samochodu można znaleźć na 
naszej stronie internetowej MINI.com.pl

1  W zależności od warunków otoczenia dostępna jest chwilowa moc szczytowa, która może być o ok. 10 % wyższa od mocy znamionowej. Czas trwania mocy szczytowej wzrasta wraz ze spadkiem temperatury 
otoczenia (ok. 5 s przy +25 °C, do ok. 40 s przy –20 °C).

2 Wszystkie dane dotyczą samochodów ze standardową 6-biegową skrzynią manualną. Wartości w [ ] dotyczą pojazdów z 7- i 8-stopniową skrzynią automatyczną Steptronic.
3  Wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii ustalane są zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą 

samochodów z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie 
konfiguracji. Wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz emisji CO

2
 nowych samochodów osobowych można uzyskać  

we wszystkich salonach sprzedaży.

Więcej o MINI: 
MINI.com.pl
lub obsługa klienta MINI.
telefon: +48 885 69 64 64

 @mini_polska

 facebook.com/MINI.Polska

Silniki – MINI Clubman One One D Cooper Cooper D Cooper S1 Cooper S ALL4 Cooper SD Cooper SD ALL4

Silnik / skrzynia biegów2/3

Liczba cylindrów / układ / zawory 3 / rzędowy / 4 3 / rzędowy / 4 3 / rzędowy / 4 4 / rzędowy / 4 4 / rzędowy / 4 4 / rzędowy / 4 4 / rzędowy / 4 4 / rzędowy / 4

Pojemność cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1998 1995 1995

Moc maksymalna przy prędkości 
obrotowej

kW / KM 
przy obr/

min

75 / 102 / 
3900 – 6500

85 / 116 / 
4000

100 / 136 / 
4500 – 6500

110 / 150 / 
4000

131/ 178/ 
5000 – 5500

131/ 178/ 
5000 – 5500

140 / 190 / 
4000

140 / 190 / 
4000

Maks. moment obrotowy przy  
prędkości obrotowej

Nm / 
 obr/min 190 / 1380 – 3600 270 / 1750 – 2250 220/ 1500 – 4100 350 / 1750 – 2500 280/1350 – 4200 280/1350 – 4200 400 / 1750 – 2500 400 / 1750 – 2500

Stopień sprężania / zalecane paliwo :1 11 / LO 91-95 16,5 / ON 11 / LO 91-95 16,5 / ON 11 / LO 91-95 11 / LO 91-95 16,5 / ON 16,5 / ON

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 188 [188] 192 [192] 206 [206] 212 [212] 228 [228] [225] [225] [222]
Przyspieszenie 0-100 km/h s 11,3 [11,6] 10,8 [10,8] 9,2 [9,2] 8,9 [8,6] 8,1 [8] [7,1] [7,6] [7,4]

Zużycie paliwa 2/ 3

Niska prędkość l/100 km 7.7 / 8.1 [8.0 / 8.3] 5.9 / 6.2 [5.8 / 5.9] 8.0 / 8.4 [8.3 / 8.6] 5.7 / 6.0 [6.4 / 6.5] 9.1 / 9.2 [8.9 / 9.3] [9.4 / 9.5] [6.1 / 6.4] [5.7 / 6.8]

Średnia prędkość l/100 km 5.7 / 6.0 [5.8 / 6.2] 4.5 / 4.8 [4.6 / 4.8] 5.9 / 6.4 [5.9 / 6.4] 4.5 / 4.8 [4.8 / 5.1] 6.6 / 7.0 [6.1 / 6.5] [6.7 / 7.0] [4.7 / 5.0] [5.2 / 5.5]

Wysoka prędkość l/100 km 5.1 / 5.4 [5.1 / 5.4] 4.0 / 4.3 [4.2 / 4.4] 5.2 / 5.7 [5.0 / 5.5] 4.3 / 4.6 [ 4.4 / 4.7] 5.8 / 6.2 [5.2 / 5.6] [5.8 / 6.1] [4.4 / 4.7] [4.8 / 5.1]

Bardzo wysoka prędkość l/100 km 6.1 / 6.5 [6.1 / 6.6] 4.8 / 5.1 [5.0 / 5.3] 6.0 / 6.6 [5.9 / 6.6] 5.0 / 5.6 [4.9 / 5.6] 6.7 / 7.2 [6.2 / 6.6] [6.7 / 7.3] [5.2 / 5.6] [5.6 / 5.9]

Cykl mieszany l/100 km 5.9 / 6.3 [6.0 / 6.4] 4.7 / 4.9 [4.8 / 5.0] 6.0 / 6.5 [5.9 / 6.5] 4.8 / 5.2 [4.9 / 5.3] 6.7 / 7.1 [6.2 / 6.7] [6.8 / 7.2] [5.0 / 5.3] [5.4 / 5.7]

Norma emisji spalin (wg homologacji) Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 135 / 143  
[137 / 145]

122 / 129  
[125 / 132]

136 / 148  
[135 / 147]

125 / 135  
[129 / 139]

152 / 161  
[142 / 152] [154 / 163] [130 / 138] 142 / 149

Masy2 / pojemności2

Dopuszczalny nacisk  
osi przedniej / tylnej kg 960 [985]/  

955 [950]
1020 [1020]/  

995 [995]
960 [990]/  
955 [950]

1025 [1070]/  
985 [985]

1000 [1020]/  
965 [960] [1060] / [1020] [1065] / [1005] [1080] / [1040]
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