
NOWE MINI COUNTRYMAN  
PLUG-IN HYBRID.



BLIŻEJ DO 
PRZYSZŁOŚCI.
Poznaj nowe MINI Countryman Plug-in Hybrid łączące 
to, co najlepsze: napęd elektryczny umożliwiający 
bezgłośną jazdę w mieście do 40 km/h* bez lokalnej 
emisji spalin. Technologia plug-in umożliwia nałado-
wanie samochodu z dowolnego gniazdka 230 V w 
maksymalnie 195 min – przy korzystaniu z energii ze 
źródeł odnawialnych całkowicie bez emisji CO

2
.

Na dłuższe trasy, do szybszej jazdy autostradą i do 
energicznego przyspieszania załącza się silnik benzy-
nowy MINI TwinPower Turbo. Podczas hamowania 
generator odzyskuje energię i ładuje akumulator. 
Rezultatem tego są świetne osiągi przy niskim zużyciu 
paliwa bez ograniczeń funkcjonalności i wszechstron-
ności – zarówno w pojedynkę w mieście, jak i z rodziną 
na dłuższych trasach.

* Przewidywane, jeszcze niepotwierdzone oficjalnie wartości. Przewidywane wartości zużycia  
 paliwa ustalono na podstawie cyklu testowego ECE.



Technika jak na dłoni: ekran w centralnym zestawie wskaźników przedstawia przepływ energii w sys-
temie hybrydowym i dostarcza istotnych informacji pomagających w oszczędnej jeździe. Przełącznik 
e-Drive umożliwia wybieranie trybów jazdy Auto eDrive, Max eDrive i Save Battery zależnie od sytuacji. 
Wskaźnik, który zastąpił obrotomierz obok prędkościomierza, wskazuje działanie funkcji boost silnika 
elektrycznego oraz odzysk energii do akumulatora. Zestaw wskaźników informuje o stanie i postępie 
naładowania akumulatora oraz o zasięgu elektrycznym. Tylko w hybrydach plug-in występuje żółty przy-
cisk start z podświetloną koroną.

Ekologiczna jazda, sportowe wyposażenie: widok wnętrza na ilustracji u góry przedstawia fotele sporto-
we w skórze Cross Punch Carbon Black, stylistykę wnętrza Colour Line Satellite Grey oraz podświetlane 
listwy Piano Black z programu stylistycznego MINI Yours. Podświetlona listwa ozdobna kokpitu tworzy 
w ciemności fascynujący efekt świetlny.



POD LUPĄ.
System hybrydowy plug-in automatycznie reguluje 
wydajną współpracę obu napędów. Silnik benzynowy 
MINI Twin Power Turbo o mocy 100 kW/136 KM (1) 
napędza przez 6-stopniową skrzynię Steptronic (2) oś 
przednią, a silnik elektryczny o mocy 65 kW/88 KM (3)  
napędza w razie potrzeby oś tylną, tworząc tym samym  
elektryczny napęd na cztery koła ALL4. Inteligentny  
układ sterowania silnikiem zapewnia niemal nieod-
czuwalne przełączanie pomiędzy poszczególnymi 
trybami napędu. Akumulator wysokonapięciowy (4) 
magazynuje energię zasilającą silnik elektryczny.
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Mocne przyspieszenie, typowe gokartowe właściwości jezdne i zasięg w cyklu mieszanym do  
550 km – hybryda plug-in jest gotowa na nowe przygody przy niskiej emisji spalin. Z zewnątrz  
można ją rozpoznać po wielu żółtych detalach, np. „S” w napisach „Cooper S” na atrapie chłodnicy  
i pokrywie bagażnika lub po logo „E” z tyłu i na ozdobnikach bocznych. Za lewym ozdobnikiem  
bocznym znajduje się gniazdo ładowania.

Bagażnik pod elektrycznie otwieraną pokrywą można elastycznie aranżować dzięki oparciu  
kanapy tylnej dzielonemu i składanemu w proporcjach 40 : 20 : 40. Wyściełana ławka Picnic Bench  
pod wyjmowaną podłogą zamienia krawędź bagażnika w wygodne miejsce do siedzenia podczas  
spontanicznych przerw w jeździe.

Szerokość x wysokość x głębokość bagażnika:
859 x 718 x 813 mm
Głębokość bagażnika przy złożonym  
2. rzędzie siedzeń: 1595 mm

mini.com.pl/konfigurator

MIEJSCE NA PRZYGODĘ.



W katalogu przedstawione są modele, 
elementy wyposażenia i możliwości 
konfiguracji (wyposażenie standardowe 
i dodatkowe) pojazdów dostarczanych 
przez BMW AG na rynek niemiecki. 
W różnych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej i w Szwajcarii 
wyposażenie standardowe i dodatkowe 
poszczególnych modeli może odbiegać od 
wyposażenia i możliwości konfiguracji 
opisanych w tym katalogu. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji na 
temat oferty w Twoim kraju skontaktuj 
się z najbliższym autoryzowanym 
dealerem MINI. Zmiany konstrukcji 
i wyposażenia zastrzeżone.

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

Więcej o MINI: 
mini.com.pl
lub serwis MINI.
Telefon: 0801 69 6464  
 (0801 MY MINI) 

facebook.com/mini.Polska

* Przewidywana dostępność od 03/2017. Brakujące dane nie były dostępne w chwili  
 zamknięcia wydania. 
1 Wszystkie dane odnoszą się do samochodów z 6-stopniową skrzynią Steptronic.
2 Wszystkie modele MINI spełniają wymogi normy emisji spalin Euro 6. Podstawą pomiaru  
 zużycia paliwa jest cykl testowy ECE (80/1268 EWG). Składa się on w 1/3 z jazdy  
 w mieście, a w 2/3 z jazdy poza terenem zabudowanym (w odniesieniu do pokonywanej  
 odległości). Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO

2
. Zużycie paliwa obliczono  

 dla samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe (np. szersze  

 opony) może w znacznym stopniu wpływać na zużycie paliwa. Zużycie paliwa i emisja  
 CO

2
 zależą od wybranego rozmiaru kół i opon.

3 Zasięg i zużycie energii zależy od różnych czynników, przede wszystkim:  
 indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej,  
 ogrzewania, klimatyzacji, zastanej temperatury.
4 Zależnie od lokalnej infrastruktury energetycznej. Czas trwania ładowania  
 odpowiada ładowaniu do 100% maksymalnej pojemności.

październik 2016 r.

5 11 060 439 83 11 2016 UM.  
Wydrukowano w Niemczech.

mini.com.pl

Silnik1, 2 Skrzynia automatyczna

Liczba cylindrów/układ/zawory 3 / rzędowy / 4

Pojemność skokowa cm3 1499

Moc znamionowa przy znamionowej  
prędkości obrotowej

kW/KM/ 
obr/min

100⁄136⁄  
4400 – 6000

Maks. moment obrotowy  
przy prędkości obrotowej

Nm/obr/min 220⁄ 1250 – 4300 

eDrive

Moc maksymalna kW/KM 65/88

Szczytowy moment obrotowy Nm 165

Typ akumulatora/pojemność akumulatora netto kWh Li-Ion/5,7

Czas ładowania4 (z gniazdka domowego) h 3,15

Zasięg elektryczny (NEDC)3 km 40*

Prędkość maksymalna na napędzie  
elektrycznym

km/h 125* 

Moc systemowa Skrzynia automatyczna

Moc systemowa kW/KM 165/224

Systemowy moment obrotowy Nm 385

Zużycie paliwa1, 2

Cykl miejski l/100 km 2,1*

Emisja CO
2
 w cyklu mieszanym g/km 49*


