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NOWE

MINI CABRIO.
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Uwielbiamy wolność, jaką daje miasto. Dzięki niej żyjemy 
bardziej spontanicznie i cieszymy się każdą chwilą. 
Podczas postoju lub nawet powolnej jazdy elektryczny 
dach otwiera się w ciągu zaledwie 18 s. Czujesz wiatr 
na twarzy, słońce na skórze, a nad Tobą jest tylko niebo. 
Trudno o bardziej relaksującą i inspirującą mobilność. 

Nowe MINI Cabrio łączy charyzmatyczny wygląd  
z indywidualną stylistyką i inteligentnym wykorzystaniem 
przestrzeni. Ma największe wnętrze w swojej klasie 
i oferuje miejsce dla czterech osób. Stroma przednia 
szyba tworzy przestronny klimat we wnętrzu. A funkcja 
Easy Load umożliwia uniesienie części zamkniętego 
dachu nad bagażnikiem w celu zwiększenia otworu 
bagażnika.

Nawet gdy dach ma zamknięty, MINI Cabrio otwiera 
przed Tobą poczucie niczym nieskrępowanej wolności, 
dzięki charakterystycznej gokartowej frajdzie z jazdy 
i zwinności. Oprócz klasycznych funkcji oferuje zalety 
cyfrowej łączności. Dzięki aplikacji pogodowej możesz 
bez obaw jeździć z otwartym dachem.

OTWARTE NA  
NOWE HORYZONTY.
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WIATR, 
BURZA, 
HURAGAN?
Od relaksujących przejażdżek po sportowe 
pokonywanie zakrętów – modele MINI Cabrio 
oferują każdemu kierowcy odpowiedni 
napęd. Wszystkie mają jedną wspólną cechę: 
mocną, wydajną i czystą technologię MINI 
TwinPower Turbo. Oferowana standardowo 
6-biegowa skrzynia manualna sprzyja szybkiej 
zmianie biegów. O jedno przełożenie więcej 
oferuje 7-biegowa automatyczna skrzynia 
dwusprzęgłowa, która w modelu Cooper S 
dostępna jest również w wersji sportowej.

W MINI Cooper i MINI Cooper S nowy 
adaptacyjny układ jezdny zapewnia optymalne 
połączenie komfortu i sportowych właściwości. 
MINI Driving Modes MID i GREEN zapewniają 
wydajne albo ekonomiczne zestrojenie 
pojazdu, a tryb SPORT zmianę charakterystyki 
układu kierowniczego i pedału gazu.
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*  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 C ok. 40 s przy -20°C).

ONE.
Gokartowa jazda zaczyna się już od 3-cylindrowego silnika  
benzynowego o pojemności 1,5 l i mocy 75 kW (102 KM) w modelu 
One – rozpoznawalnym po lusterkach zewnętrznych w kolorze 
karoserii, uchwycie klapy tylnej w matowym kolorze czarnym 
oraz końcówce rury wydechowej bez osłony po lewej stronie.

COOPER.
Trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,5 l w MINI 
Cooper oferuje moc 100 kW (136 KM) – idealne połączenie 
dynamiki i wydajności. Znaki szczególne: lusterka zewnętrzne 
w kontrastujących kolorach oraz pasy na masce (opcja), uchwyt 
klapy tylnej w błyszczącym kolorze czarnym, 15-calowe obręcze 
kół ze stopów lekkich oraz końcówka rury wydechowej.

COOPER S.
Cała naprzód: 4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 
2,0 l i mocy 131 kW *(178 KM) oferuje solidny napęd w każdej 
sytuacji. Do tego doskonale pasuje sportowy wygląd samochodu: 
wloty powietrza w zderzaku i na masce silnika, pas tylny z dyfu-
zorem oraz centralne końcówki rury wydechowej.
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Pod względem stylistyki nowe MINI Cabrio jest zgodne  
z jasną zasadą: wiele możliwości, wszystko w stylu 
MINI. Pierwszym krokiem indywidualizacji samochodu 
jest wybór jednej z linii stylistycznych Classic Trim, 
John Cooper Works Trim lub MINI Yours Trim. Można 
je również dostosować do swoich potrzeb dzięki  
dodatkowym funkcjonalnym pakietom. W trzecim kroku 
można skonfigurować swój własny samochód w oparciu 
o wybrane indywidualne opcje.

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

ORYGINALNE WRAŻENIA Z JAZDY MINI.

LINIA CLASSIC.

-   Lakier w kolorze Zesty Yellow 
- lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
- 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Spoke Black

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

-  powierzchnie wewnętrzne Piano Black  
-  oświetlenie ambientowe i pakiet oświetlenia
-  MINI Driving Modes 
-  dywaniki

KLASYCZNIE, 
SPORTOWO 
CZY ELEGANCKO?
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INDYWIDUALNA ELEGANCJA.

W SPORTOWYM STYLU.

LINIA MINI YOURS.

LINIA JOHN COOPER WORKS.

- lakier w kolorze MINI Yours Enigmatic Black
- lusterka zewnętrzne w kolorze srebrnym
-  18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich  

MINI Yours British Spoke 2-tone
- poszycie dachu MINI Yours z motywem Union Jack

-  fotele w skórze Lounge MINI Yours Carbon Black 
-  kierownica w skórze Nappa ze znaczkiem MINI Yours
-  aluminiowa listwa dekoracyjna  

MINI Yours na kokpicie
-  oświetlenie ambientowe i pakiet oświetlenia
-  dywaniki MINI Yours
- i wiele więcej

-   lakier w kolorze Chili Red
- lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
-   pakiet aerodynamiczny JCW
-   17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich  

Track Spoke Black 
- nowy adaptacyjny układ jezdny
-   elementy zewnętrzne Piano Black z czarnymi  

znaczkami, klamkami, ramkami reflektorów itp.

- fotele sportowe JCW w tapicerce z Dinamiki i skóry
- kierownica w skórze Nappa ze znaczkiem JCW 
- powierzchnie wewnętrzne Piano Black 
- nakładki na pedały i podnóżek ze stali szlachetnej 
-  oświetlenie ambientowe i pakiet oświetlenia
- i wiele więcej
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Rooftop Grey

Island Blue

Midnight Black British Racing Green

White Silver

Zesty Yellow

Kolor standardowy 
Moonwalk Grey

Pepper White 2

Chili Red 2

Lakier specjalny MINI 
Yours Enigmatic Black

1 Opcja niedostępna w One First i One | 2 Niemetalizowany 

Do każdej linii stylistycznej oferowanych jest wiele 
różnych lakierów. Lusterka zewnętrzne dostępne 
są w kolorze karoserii lub z korespondującymi 
pasami na masce silnika w kontrastujących kolorach 
Aspen White, Melting Silver lub Jet Black. Na 
wypadek niepogody poszycie dachu oferowane 
jest w 2 wersjach. 

Wybrane zestawienia kolorystyczne można 
uzupełnić obręczami kół ze stopów lekkich w 
rozmiarach od 15 do 18 cali – ofercie oryginal-
nych akcesoriów MINI dostępnych jest jeszcze 
wiele innych obręczy kół. Po prawej stronie 
widoczny jest wybór najważniejszych elementów 
stylistycznych. 

Więcej informacji na stronie  
MINI.com.pl

ZADBAJ O 
AKCENTY.

Kolor lusterek zewnętrznych: 1 
Jet Black, Melting Silver, Aspen White

Dach: 
czarny lub MINI Yours
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3 Tylko w połączeniu z linią stylistyczną John Cooper Works

1  18˝ Pulse Spoke 2-tone

2  18˝ MINI Yours British Spoke 2-tone

  3   18˝ John Cooper Works Circuit Spoke 2-tone 3

4   18˝ John Cooper Works Cross Spoke 2-tone

5  17" Pedal Spoke Black

6  17˝ Scissor Spoke 2-tone

7   17˝ Roulette Spoke 2-tone

8  17˝ Rail Spoke 2-tone

9  17" Tentacle Spoke Black

21 3

4 5 6

7 8 9
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MIEJSCA DO WYBORU.

1   Skóra Lounge MINI Yours 
Carbon Black 
fotel sportowy

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

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

  4   Skóra Chester 2 
Malt Brown 
fotel sportowy

 5   Skóra Chester 2 
Satellite Grey 
fotel sportowy

 6   Skóra Cross Punch 2 
Carbon Black 
fotel sportowy

 7   Połączenie tkaniny i skóry 
Black Pearl 
fotel sportowy

 8   Połączenie tkaniny i skóry 
Black Pearl Chequered 
fotel sportowy

9   Tkanina Double Stripe 
Carbon Black 
standardowy fotel sportowy 
Cooper S

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

Czas w jakim można cieszyć się relaksującą jazdą, zależy między innymi od komfortu siedzenia. Linie 
stylistyczne oferują różne możliwości realizacji Twoich pomysłów. Tkanina, połączenie tkaniny i skóry 
ekologicznej czy skóra – w każdym przypadku oferowane jest zestawienie elementów pasujące do  
wybranego stylu wnętrza. Poniżej znajduje się wybór dostępnych modeli foteli.

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 wyjąt-
kowo komfortowo. 1

2

75

3

86

4

9

1
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Piano Black Silver Chequered Aluminium Hazy Grey 3

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE.

Carbon Black Malt Brown Satellite Grey

COLOUR LINE.

3 Brak listwy dekoracyjnej drzwi

Colour Line określa kolorystykę elementów drzwi i okien. Zależy 
zawsze od koloru tapicerki i stanowi uzupełnienie wybranego 
stylu. 

Powierzchnie wewnętrzne dopełniają wystrój wnętrza. W 
modelach One i Cooper standardowo oferowana jest listwa 
dekoracyjna kokpitu w kolorze Hazy Grey – w połączeniu z linią 
stylistyczną Classic i JCW jest ona wykonana podobnie jak listwy  
dekoracyjne drzwi w kolorze Piano Black. W MINI Yours Trim 
występuje aluminiowa listwa dekoracyjna kokpitu i listwy  
dekoracyjne drzwi w kolorze Mystic Brown. Kolor Silver Chequered 
z listwami drzwi w kolorze Piano Black dostępny jest na życzenie 
w każdej linii stylistycznej. 
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WIĘCEJ TECHNIKI. 
WIĘCEJ KOMFORTU. 
WIĘCEJ MINI.
Wybraną linię stylistyczną można rozszerzyć o różne funkcjonalne 
pakiety: Connected Navigation Plus oferuje najnowocześniejszą 
technologię, w tym wyświetlacz MINI Head-Up (1) 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. System asystujący kierowcy Plus ułatwia 
jazdę i obejmuje asystenta parkowania z kamerą cofania (2), 
ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu, aktywny regulator 
prędkości z funkcją Stop & Go oraz inne technologie wspomagania. 
Z pakietem Comfort Plus czas spędzony w MINI Cabrio jest jeszcze 
przyjemniejszy – obejmuje on m.in. wiatrochron (3), ogrzewanie 
foteli i kierownicy, klimatyzację automatyczną (4) oraz dostęp 
komfortowy.

Do indywidualnego wyposażenia MINI Cabrio oferujemy również 
wiele indywidualnych opcji – takich jak poszycie dachu MINI 
Yours z motywem Union Jack (5), system Hi-Fi Harman Kardon® 
360 W z 12 głośnikami (6) lub stylowe wyposażenie zewnętrzne 
Piano Black (7).

Więcej o wszystkich dostępnych pakietach i indywidualnych 
opcjach na MINI.com.pl

5

6

7
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MOBILNOŚĆ JAK NIGDY DOTĄD 
– Z NOWĄ APLIKACJĄ MINI.

* Dotychczasowa aplikacja MINI Connected pozostanie dostępna do lipca 2021 r.

Więcej na stronie MINI.com.pl

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 interakcji 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 informuje też o konieczności 
przeprowadzenia serwisu. Bezpośrednio w aplikacji możesz umówić się ze swoim  
zapisanym Serwisem MINI.
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Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym 
miłośnikiem kabrioletów, który nigdy nie usiądzie  
pod blaszanym dachem, czy nowicjuszem, który 
po raz pierwszy poczuje podczas jazdy wiatr we 
włosach – pierwszy wyjazd nowym MINI Cabrio 
jest zawsze czymś wyjątkowym. Tylko kilka 
pojazdów w tej klasie oferuje tak intensywne  
i autentyczne doznania na świeżym powietrzu  
– i to nawet dla czterech osób na raz.

Twój dealer MINI z przyjemnością zarezerwuje 
dla Ciebie jazdę próbną – najlepiej w słoneczny 
dzień. Wsiądź, otwórz dach i odkryj na nowo 
niebo. Miłej zabawy.

MINI.com.pl

TEST  
ŚWIEŻEGO  
POWIETRZA.
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5 11 057 084 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 C ok. 40 s przy -20°C).

2 Wszystkie dane dotyczą samochodów ze standardową 6-biegową skrzynią manualną. Wartości w [ ] dotyczą pojazdów z 7-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.

Silnik – MINI Cabrio One Cooper Cooper S 1

Silnik / skrzynia biegów2/3

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

Pojemność cm3 1499 1499 1998

Moc maksymalna przy prędkości obrotowej
kW / KM przy 

obr/min
75 / 102 / 3900 – 6500 100 / 136 / 4500 – 6500 131 / 178 / 5000 – 6500

Maks. moment obrotowy przy prędkości obrotowej Nm / obr/min 190 / 1380 – 3600 220 / 1480 – 4200 280 / 1350 – 3750

Stopień sprężania / rodzaj paliwa :1 11 / LO min. 91 11 / LO min. 91 11 / LO min. 91

Osiągi

Prędkość maksymalna km/h 190 206 [205] 230 [230]
Przyspieszenie 0 – 100 km/h s 11,9 8,8 [8,7] 7,9 [7,8]

Zużycie paliwa 2/3

Niska prędkość l/100 km 7,7 / 7,8 7,7 / 7,8 [7,9 / 8,1] 8,8 / 9,0 [8,6 / 8,7]

Średnia prędkość l/100 km 5,5 / 5,7 5,6 / 5,9 [5,7 / 5,9] 6,0 / 6,2 [6,0 / 6,2]

Wysoka prędkość l/100 km 5,0 / 5,2 5,0 / 5,3 [5,0 / 5,2] 5,2 / 5,4 [5,2 / 5,4]

Bardzo wysoka prędkość l/100 km 6,0 / 6,3 6,1 / 6,4 [6,1 / 6,4] 6,3 / 6,6 [6,3 / 6,6]

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

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 132 / 138 134 / 139 [135 / 140] 148 / 153 [141 / 146]

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

      @mini_polska

facebook.com/MINI.Polska
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