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W PEŁNI ELEKTRYCZNE MINI.
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Zmiana podejścia do mobilności i kreatywne wykorzystanie miejskich przestrzeni – 
to dewiza MINI. Elektryczne MINI Cooper SE stanowi zorientowaną na przyszłość konty-
nuację tej tradycji. Bez wydechu i spalin zmniejsza ślad węglowy i ma pozytywny wpływ 
na atmosferę. Jeśli zasilane jest energią elektryczną ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 
podczas jazdy spada nawet do zera. Cichy silnik elektryczny redukuje hałas na drodze 
i zapewnia oszczędną jazdę. Energię wystarczającą na zasięg do 234 km * można łatwo 
naładować w jednej z ponad 130 000 stacji ładowania w Europie – lub w domu.

ADWOKAT PRZYSZŁOŚCI OD ROKU 1959.

* Zgodnie z procedurą pomiarową na bazie cyklu testowego WLTP. 
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Jego styl: typowe MINI. Na zewnątrz jedynie detale 
wskazują na to, że nowe MINI Cooper SE porusza 
się całkowicie elektrycznie i bez lokalnej emisji 
spalin. Jego napęd: elektryzujący. Silnik elektryczny 
przyspiesza samochód od 0 do 100 km/h w czasie 
zaledwie 7,3 s, a typowe gokartowe właściwości 
jezdne zapewniają ogromną frajdę z jazdy.

Naciśnięcie pedału jazdy powoduje mocne przy-
spieszenie – a jego zwolnienie wyhamowuje 
MINI Cooper SE. Taka „jazdę na jednym pedale” 
umożliwia odzysk części energii kinetycznej.
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Zamiast silnika spalinowego elektryzujące przyspieszenie: moc 
135 kW (184 KM) i maksymalny moment obrotowy 270 Nm otwie-
rają nowy wymiar doznań podczas jazdy MINI Cooper SE. Silnik 
elektryczny dostarcza swoją moc niezależnie od prędkości obroto-
wej – to mocny argument w  ruchu miejskim. Niski środek ciężkości 
i specjalny system  kontroli trakcji Active Slip Regulation (ASR) za-
pewniają sportowe właściwości jezdne. A tryby jazdy MINI  Driving 
Modes SPORT, MID, GREEN i ekonomiczny GREEN+ pozwalają 
w każdej chwili zmienić reakcję samochodu.

Dzięki precyzyjnej nawigacji do najbliższej stacji ładowania, 
 szybkiemu ładowaniu i 2 standardowym kablom ładowania możesz 
spokojnie wybierać się również w dłuższe trasy. Stacja ładowa-
nia DC zapewnia 80% zasięgu w zaledwie 35 minut. W domu lub 
w miejscu pracy stacja ładowania MINI Wallbox o mocy 11 kW 
osiąga taki wynik w 2,5 godziny. W razie potrzeby MINI Cooper SE 
można ładować też ze zwykłych gniazdek elektrycznych.

FASCYNUJĄ-
CO PROSTA: 
JAZDA NA 
PRĄDZIE.
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CZY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY WYTWARZA MNIEJ CO2 
NIŻ SAMOCHÓD Z SILNIKIEM SPALINOWYM?
Samochody elektryczne takie jak MINI Cooper SE emitują 
w eksploatacji znacznie mniej CO2 niż porównywalne samocho-
dy z silnikiem spalinowym – nawet przy obecnej ofercie ener-
gii ze źródeł nieodnawialnych. Jeśli energia pochodzi ze źródeł 
 odnawialnych, takich jak wiatr, słońce lub woda, emisja CO2 
spada do zera.

JAK DŁUGO MUSZĘ ŁADOWAĆ SAMOCHÓD W PRZYPADKU 
CODZIENNYCH DOJAZDÓW DO PRACY?
Jeśli pokonujesz dziennie 100 km, niezbędną energię naładujesz 
z szybkiej stacji ładowania prądu stałego w ciągu ok. 23 minut, 
ze stacji ładowania prądu zmiennego lub z domowej stacji Wall-
box w ciągu ok. 2 h 30 min, a ze zwykłego gniazdka elektrycz-
nego w ciągu 6 h.

CZY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY JEST DROŻSZY  
OD SPALINOWEGO?
Cena MINI Cooper SE jest zbliżona do ceny spalinowego mo-
delu MINI Cooper S z podobnym wyposażeniem. Analizując 
wydatki, warto jednak wziąć pod uwagę również koszty eksplo-
atacji. Przykładowo, przy aktualnych cenach prądu i benzyny, 
jeśli  założymy, że Twoje MINI Cooper SE ładowane jest w pełni 
z infrastruktury publicznej lub domowego gniazdka, jego śred-
nia roczna eksploatacja wyniesie ok.1200 złotych, a samochodu 
 spalinowego – ok. 3900 złotych.

CZY WSZĘDZIE ZNAJDĘ STACJĘ ŁADOWANIA?
Na obszarach miejskich w Europie system nawigacyjny MINI 
jest w stanie niemal wszędzie znaleźć stację ładowania znaj-
dującą się w zasięgu. Aby mieć całkowitą pewność, radzimy 
kalkulować najbliższy postój na ładowanie w trybie Comfort. 
Jeśli naprawdę akumulator mocno się wyczerpie, nadal można 
będzie bezpiecznie dotrzeć do celu w trybie Eco.

ILE KOSZTUJE SERWISOWANIE SAMOCHODÓW 
 ELEKTRYCZNYCH?
Napędy elektryczne zawierają mniej części ruchomych niż 
 silniki spalinowe, dlatego oszczędzasz na kosztach serwisu. 
Silniki elektryczne nie potrzebują wymiany oleju, nie mają 
sprzęgła, a dzięki rekuperacji zużycie hamulców jest mniej-
sze, co obniża koszty eksploatacji. A akumulator ma gwarancję 
na 8 lat.
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WYPOSAŻONE 
NA PRZY-
SZŁOŚĆ.

Wraz z napędem elektrycznym w nowym 
MINI  Cooper SE wchodzisz w przyszłość  motoryzacji. 
Trzy kroki konfiguracji umożliwiają dopasowanie 
wyposażenia do Twoich indywidualnych preferencji. 
W pierwszym kroku wybierz jedną z linii stylistycznych 
Classic, MINI Yours lub MINI Electric. Każdą z nich 
można dostosować do własnych potrzeb dzięki dodat-
kowym funkcjonalnym pakietom. W trzecim kroku mo-
żesz jeszcze bardziej dops dobrać indywidualne opcje.

Możliwości wyposażenia w poszczególnych liniach 
stylistycznych ilustrują trzy wstępnie skonfigurowane 
przykłady na tej stronie. Więcej informacji na temat 
linii stylistycznych można znaleźć u dealerów MINI lub 
na stronie internetowej MINI.com.pl

TYPOWE MINI RÓWNIEŻ  
W WERSJI ELEKTRYCZNEJ.

LINIA CLASSIC.

-  lakier w kolorze British Racing Green
-  dach i lusterka zewnętrzne w kolorze Aspen White
-  16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Victory 

Spoke Black

-  fotele sportowe w tapicerce z tkaniny i skóry 
 ekologicznej Black Pearl Carbon Black

-  powierzchnie wewnętrzne Piano Black
-   oświetlenie ambientowe i pakiet oświetlenia
-  MINI Driving Modes
-  dywaniki
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W MAKSYMALNIE ELEKTRYCZNYM STYLU.

ELEKTRYZUJĄCA ELEGANCJA.

LINIA MINI ELECTRIC.

LINIA MINI YOURS.

-  lakier w kolorze White Silver
-  dach w kolorze Jet Black 
-  obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze 

 Energetic Yellow
-  17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich 

 Electric  Power Spoke 2-tone

-  fotele w skórze Cross Punch, Carbon Black
-  kierownica w skórze Nappa ze znaczkiem 

MINI  Electric 
-  powierzchnie wewnętrzne Electric
-  antracytowa podsufitka
-  MINI Driving Modes
-  dywaniki z logo Electric
- i wiele więcej

-  lakier w kolorze Enigmatic Black
-  dach i lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii
-  17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Roulette 

Spoke 2-tone

-  fotele w skórze Lounge MINI Yours Carbon Black 
-  kierownica w skórze Nappa ze znaczkiem MINI Yours
-  listwa dekoracyjna kokpitu Piano Black
-  antracytowa podsufitka
-  oświetlenie ambientowe i pakiet oświetlenia
-  MINI Driving Modes 
-  dywaniki z logo MINI Yours 
- i wiele więcej
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WSZYSTKO DLA 
ELEKTRYZUJĄCEGO WYGLĄDU.

British Racing Green Midnight Black

Chili Red 1

White Silver

Enigmatic Black

Moonwalk Grey

Kontrastujący kolor dachu: Kolor lusterek zewnętrznych:

Jet BlackMultitone 2 Aspen White Aspen WhiteJet BlackEnergetic Yellow

1 Niemetalizowany | 2 Tylko w połączeniu z niektórymi kolorami karoserii i lusterkami zewnętrznymi w kolorze Jet Black
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Do każdej linii stylistycznej oferowanych jest wiele różnych lakierów. Po raz pierwszy oferowany 
jest fabrycznie specjalny dach Multitone 2, efektowny wariant lakieru z wielobarwnym gradientem. 
Lusterka zewnętrzne dostępne są w kolorze Energetic Yellow lub w kolorze karoserii. Inne kon-
trastujące kolory dachu i lusterek zewnętrznych to Aspen White i Jet Black.  
Wybór obręczy kół ze stopów lekkich w rozmiarach od 16 lub 17 cali przedstawiony jest poniżej. 

Więcej informacji na stronie MINI.com.pl

1    17" Electric Power Spoke 2-tone

2    17" Tentacle Spoke black

  3    17" Scissor Spoke 2-tone

4    17" Rail Spoke 2-tone

5    17" Roulette Spoke 2-tone

6    16" Victory Spoke black
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Linie stylistyczne oferują do indywidualnego wyboru różne kolory i materiały foteli.  
Tkanina, połączenie tkaniny i skóry czy skóra – w każdym przypadku oferowane jest 
zestawienie elementów pasujące do wybranego stylu wnętrza. Poniżej znajduje się 
wybór dostępnych modeli foteli.

ZNAJDŹ SWOJE 
ULUBIONE MIEJSCE.

Skóra Lounge MINI YOURS Carbon Black. 
Idealny komfort, typowo brytyjski wzór  flagi 
Union Jack z przodu zagłówka, efektowne 
 lamówki, nieskazitelne wykończenie: w fo-
telach sportowych MINI Yours czujesz się 
 zawsze  wyjątkowo komfortowo. 1

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

1   Skóra Lounge MINI Yours 
Carbon Black 
fotel sportowy

2    Połączenie tkaniny i skóry 
Black Pearl 
fotel sportowy

3   Skóra Chester 2 
Satellite Grey 
fotel sportowy

4    Skóra Cross Punch 2 
Carbon Black 
fotel sportowy

5    Skóra ekologiczna 
 Carbon Black 
fotel sportowy

6   Tkanina Double Stripe 
Carbon Black 
fotel sportowy
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POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE.COLOUR LINE.

Carbon Black Satellite Grey Piano Black Electric

Powierzchnie wewnętrzne obejmują listwy drzwi i kokpitu. 
Standardowo oferowany jest kolor Piano Black. Przy kolorze 
Electric listwa kokpitu wykonana jest w barwie zarezerwowa-
nej wyłącznie dla MINI Cooper SE.

Colour Line określa kolorystykę elementów drzwi i kokpitu. 
Zależy zawsze od koloru tapicerki i stanowi uzupełnienie 
 wybranego stylu. 
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NAŁADOWANE 
WYPOSAŻENIEM.
Wybraną linię stylistyczną można rozszerzyć o różne funk-
cjonalne pakiety: Connected Navigation Plus oferuje najnowo-
cześniejszą technologię, w tym wyświetlacz MINI Head-Up (1) 
wskazujący najważniejsze informacje dotyczące jazdy w bezpo-
średnim 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. System asystujący kierowcy 
Plus ułatwia jazdę i obejmuje asystenta parkowania z kamerą 
cofania (2), ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu, aktyw-
ny regulator prędkości z funkcją Stop & Go oraz inne techno-
logie wspomagania. Z pakietem Comfort Plus czas spędzony 
w MINI Cooper SE jest jeszcze przyjemniejszy. Obejmuje on 
ogrzewanie foteli i kierownicy, klimatyzację automatyczną, 
przedni podłokietnik, pakiet lusterek zewnętrznych (3) oraz 
dostęp komfortowy.
 
Do indywidualnego wyposażenia MINI oferujemy również 
wiele indywidualnych opcji – takich jak stylowe wyposażenie 
zewnętrzne Piano Black (4), pełne reflektory diodowe z funkcją 
oświetlenia matrycowego (4), duży szklany dach panoramiczny (5) 
czy system Hi-Fi Harman Kardon® 360 W z 12 głośnikami (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.

MOBILNOŚĆ JAK NIGDY DOTĄD – 
Z NOWĄ APLIKACJĄ MINI.
Wykorzystaj w pełni potencjał swojego MINI: nowa aplika-
cja MINI * bezproblemowo łączy Twojego smartfona z MINI 
i zapewnia dostęp do kluczowych funkcji pojazdu. Zapewnia 
Ci w każdej chwili wgląd w aktualny stan Twojego MINI, a usłu-
gi zdalne pozwalają sprawdzić, gdzie znajduje się Twoje MINI. 
Dzięki aplikacji bardziej komfortowo dotrzesz z punktu A do B, 
dodając ulubione miejsca, takie jak „dom” lub „praca” lub 

wysyłając inne cele bezpośrednio do MINI. W MINI Cooper SE 
nowa aplikacja pokazuje najszybszą drogę do najbliższej stacji 
ładowania. Podczas ładowania informuje Cię o aktualnym stanie 
naładowania i możliwym zasięgu. Umożliwia też uzyskanie 
jeszcze przed rozpoczęciem jazdy preferowanej  temperatury 
wewnątrz MINI Cooper SE.

Więcej 
na stronie 
MINI.com.pl
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DAJ SIĘ  
ZELEKTRY-
ZOWAĆ.
Daj się zafascynować nowemu napędowi i wy-
próbuj nowy sposób na jazdę. Rozpocznij razem 
z MINI Cooper SE nową erę mobilności.
 
Podczas jazdy próbnej przekonasz się, jak 
w  prosty i fascynujący sposób możesz zmniej-
szyć swój ślad węglowy. Wypróbuj, jak przy-
spiesza i hamuje się „pedałem jazdy” w MINI 
 Cooper SE i odzyskuje energię podczas hamo-
wania. Spytaj dealera MINI o jazdę próbną lub 
wyślij zapytanie online.

MINI.com.pl
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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

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

Dane techniczne MINI Cooper SE

Silnik elektryczny / akumulator wysokonapięciowy

Moc maksymalna kW (KM) 135 (184)
Pojemność energetyczna (brutto / netto) kWh 32,6 / 28,9

Osiągi / zasięg

Przyspieszenie 0-100 km/h s 7,3

Przyspieszenie 0-60 km/h s 3,9

Prędkość maksymalna km/h 150

Zasięg w trybie elektrycznym (WLTP min./maks.) * km 242-270

Czasy ładowania / zużycie energii

Czasy ładowania (ładowanie 0-80% przy 11,2 kW) hh:mm 2 h 24 min
Zużycie energii (WLTP min./maks.) brutto * kWh/100 km 14,8-16,8

* Wartości zużycia energii elektrycznej i zasięgu w trybie elektrycznym są ustalane w cyklu 
mieszanym zgodnie z procedurą pomiarową określoną w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego 
aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości uwzględniają różnice zależne od wybra-
nego rozmiaru kół i opon.

 
Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz emisji CO

2
 nowych samochodów 

osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

facebook.com/MINI.Polska
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MINI.com.pl
5 11 999 088 83 3 2021

Wydrukowano w Niemczech.

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

@mini_polska
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