
MINI COUNTRYMAN.



RUSZAJ PO  
NOWE PRZYGODY.
Kto więcej przeżył, więcej wie. MINI Countryman obudzi 
w Tobie podróżnika i nagrodzi Cię nowymi wrażeniami.  
Tak wygodnie jak nigdy dotąd. Wszechstronny i komfortowy 
SAV mieści 5 osób. Jego mocne silniki i offroadowe cechy 
pozwolą Tobie i Twoim pasażerom poruszać się również po 
bezdrożach. Na co czekasz? Ruszaj po nowe przygody!

Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO
2
, zgodnie wymogami norm UE, 

znajdują się w danych technicznych dla poszczególnych modeli od strony 48.

Informacje dotyczące dostępności poszczególnych modeli można uzyskać 
u dealerów MINI lub na stronie mini.com.pl/konfigurator

Modele / wersje silnikowe, których dotyczą te wartości, można zamawiać od 
15.04.2018 r. Więcej informacji na ten temat udzielają dealerzy MINI.



NIEKONWENCJONALNOŚĆ 
TO JEGO TRADYCJA.
Kiedy w roku 1956 Sir Alec Issigonis szkicował na serwetce projekt pierwszego Mini, jego 
rewolucyjna koncepcja była idealną odpowiedzią na najważniejsze potrzeby tamtych czasów.  
Sir Alec zaprojektował wszystko inaczej: koła umieścił tak daleko na zewnątrz, jak tylko się 
dało, zestaw przyrządów pośrodku deski rozdzielczej, a więc niezależnie od strony, po której 
była kierownica, natomiast silnik ustawił poprzecznie. Dzięki temu zyskał maksimum prze
strzeni. Jego Mini było rewolucyjne – i zyskało status legendy.

Pierwszego Countrymana można było kupić w roku 1960 – był to Austin Mini Countryman. 
Przestronne kombi z dużym rozstawem osi i solidnymi aplikacjami pomyślane było do użytku  
na terenach wiejskich. Jednak przypadło do gustu wszystkim, którzy szukali bardziej prze
stronnego auta o uroku Mini.
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Ekspert od wyścigów, John Cooper, dostrzegł w klasycznym Mini spory potencjał sportowy – i uczynił 
z niego samochód wyścigowy. Krótkie zwisy i niska masa umożliwiały kierowcom bardzo łatwe  
hamowanie i pokonywanie każdego zakrętu bokiem. Duże prędkości na zakrętach i krótkie promienie 
skrętu dawały typowe do dziś gokartowe właściwości jezdne. Stały się one fundamentem dla spekta
kularnych zwycięstw w Rajdzie Monte Carlo. Mini pokazało, że zwinność może triumfować nad wysoką 
mocą. Na cześć Johna Coopera wszystkie najbardziej sportowe modele MINI noszą do dziś nazwę  
John Cooper Works.

Praktyczna stylistyka Aleca Issigonisa i sportowa zwinność Johna Coopera wyznaczyły charakter Mini  
już na samym początku jego historii. Cechy te wyróżniają również aktualną generację MINI – w nowej  
interpretacji zgodnie z aktualnymi standardami techniki.

DZIEDZICTWO MINI 5





NO TO W DROGĘ!
Już na pierwszych metrach poczujesz, że mimo swoich 
rozmiarów nowy Countryman to prawdziwe MINI.  
W mieście porusza się z tą samą pewnością co na 
krętych górskich trasach. Na długości niespełna 
4,3 m oferuje dużo przestrzeni na wysokości głowy, 
ramion i nóg dla 5 osób i na bagaż, komfort również  
na długich trasach oraz przemyślane detale, dzięki  
którym podróżowanie jest jeszcze przyjemniejsze: 
Picnic Bench, MINI Connected czy MINI Find Mate.



Najpiękniejsze miejsca leżą najczęściej z dala od głównych 
dróg. MINI Countryman bez problemu dowiezie Cię również 
tam, gdzie kończy się asfalt – i pozwoli połączyć przygodę 
z komfortem. Zatrzymuj się w drodze tam, gdzie Ci się podo-
ba, rozłóż praktyczny Picnic Bench spod wyjmowanej podłogi 
bagażnika, usiądź wygodnie na miękkim siedzisku i ciesz  
się widokiem wokół siebie.  
 
Wyjmowana podłoga, taśmy mocujące i zaczepy do mocowania 
bagażu oferowane w opcjonalnym pakiecie schowków umożli-
wiają zabezpieczenie bagażu i jego optymalne rozmieszcze-
nie. Dodatkowe diodowe oświetlenie bagażnika zapewnia 
widoczność w ciemności, a gniazdko 12 V w bagażniku może 
służyć do zasilania różnych urządzeń, np. przenośnej chło-
dziarki.

ZATRZYMUJ SIĘ 
W NAJPIĘKNIEJ-
SZYCH MIEJSCACH.

8 MINI COUNTRYMAN 9



Składana i odchylana podłoga bagażnika oraz 
oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w propor-
cjach 40 : 20 : 40 umożliwiają efektywne wykorzy-
stanie dużej pojemności bagażnika. Przesuwana 
w całości lub w części dzielona w proporcjach 40 : 60 
kanapa tylna pozwala zwiększyć pojemność bagaż-
nika bez składania oparć.

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

Gotowe do zadań specjalnych: oryginalne 
akcesoria MINI to wysokiej jakości produkty 
idealnie pasujące do Twojego auta, dzięki 
którym możesz powiększyć pojemność 
bagażową – na przykład bagażnik dachowy 
na kosz na bagaż lub pojemnik dachowy.

Oryginalne akcesoria MINI 
mini.com.pl/mini_akcesoria

MIEJSCE NA NOWE PRZYGODY…
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Wspaniałe widoki na trasie – przynaj-
mniej dla pasażera obok kierowcy: 
opcjonalny szklany dach panoramiczny 
oferuje widok do góry i daje wszystkim 
pasażerom większe poczucie przestron-
ności. Przednia część daje się elek trycznie 
otworzyć, unieść lub przesunąć całko-
wicie do tyłu. Przyciemniany szklany 
dach można zasłonić roletami przeciw-
słonecznymi.

Trzy stylistyki wnętrza MINI Yours mają podświe-
tlenie zapewniające dyskretne kolorowe oświetle-
nie w nocy.

…I PIĘKNE WIDOKI.
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ZNAJDŹ SWOJE MINI 
COUNTRYMAN.
Na następnych stronach możesz zobaczyć, jak możesz skonfigurować swoje indywidualne  
MINI Countryman. Jego wszechstronność zaczyna się od napędu: do wyboru są 3 silniki benzynowe 
turbo i 3 diesle turbo, do tego innowacyjna hybryda plug-in ze standardową 6-stopniową skrzynią  
Steptronic i półelektrycznym napędem na cztery koła ALL4. Wszystkie silniki bazują na mocnej 
i wydajnej technologii MINI TwinPower Turbo.  
 
Wszystkie modele MINI Countryman wyposażone są standardowo w sportowo zestrojoną 6-biego-
wą skrzynię manualną. We wszystkich wersjach silnikowych oferowana jest opcjonalnie skrzynia 
automatyczna Steptronic. Modele Cooper/D i Cooper S/SD oferowane są również z inteligentnym 
napędem na cztery koła ALL4 gwarantującym perfekcyjne przeniesienie napędu na każdej  
nawierzchni. Więcej informacji na ten temat na stronie 36. Szybki przegląd modeli znajduje się  
na rozkładanej stronie po prawej.  
 
Opcjonalne tryby MINI Driving Modes umożliwiają dostosowanie Twojego MINI do aktualnie 
preferowanego profilu jazdy. Opcjonalna dynamiczna kontrola amortyzatorów zapewnia odczuwal-
nie bardziej komfortową konfigurację układu jezdnego w trybie MID i GREEN. Tryb SPORT oferuje 
bardziej sportowe, gokartowe właściwości jezdne.  
 
Na pierwszym planie: Cooper z dostępnym ekskluzywnie w MINI Countryman lakierem Chestnut, 
relingami dachowymi i nakładkami na progi w kolorze satynowanego białego aluminium,  
19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich MINI Yours Masterpiece w ekskluzywnym kolorze 
Dark Spectre Grey z błyszczącą krawędzią.

Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO
2
, zgodnie wymogami norm UE, znajdują się w danych technicznych dla poszczególnych modeli od strony 48.

Modele / wersje silnikowe, których dotyczą te wartości, można zamawiać od 15.04.2018 r. Więcej informacji na ten temat udzielają dealerzy MINI.

MINI COUNTRYMAN 13



ONE. 
Tak zaczyna się przygoda: 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 TwinPower Turbo. 3 lamele atrapy 
chłodnicy, ozdobniki boczne i listwa na uchwycie pokrywy 
bagażnika w eleganckim błyszczącym kolorze czarnym, lusterka 
zewnętrzne w matowej czerni.

COOPER.
Łączy 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. 
Typowy dla MINI dach i lusterka zewnętrzne w kontrastującym 
kolorze oferowane bez dopłaty, chromowana końcówka rury 
wydechowej. Na życzenie opcjonalne pasy na maskę silnika.

COOPER S.
Najmocniejsze modele: 4-cylindrowy silnik benzynowy o 
pojemności 2,0 l i mocy 141 kW / 192 KM oraz 4-cylindrowy silnik 
wysokoprężny o pojemności 2,0 l i mocy 140 kW/190 KM oferują 
sportowe osiągi. Można je rozpoznać po czerwonej literze „S” 
z tyłu, na ozdobnikach bocznych i na atrapie chłodnicy z 
kratkowym grillem i dodatkowym wewnętrznym chromowanym 
obramowaniem. Dwie chromowane końcówki rur wydechowych 
z lewej i prawej strony. Na życzenie dostępny zewnętrzny pakiet 
wizualny MINI ALL4.

COOPER S E ALL4.
Mocne zestawienie: 3-cylindrowy silnik benzynowy o mocy  
100 kW / 136 KM na przedniej osi i silnik elektryczny o mocy 
65 kW/88 KM na tylnej osi. Znak rozpoznawczy: żółte logo MINI 
Plug-in Hybrid na ozdobnikach bocznych i z tyłu. Lewy ozdobnik 
boczny pełni funkcję klapki gniazda do ładowania. 
Żółte „S” na atrapie chłodnicy i pokrywie bagażnika, pas tylny 
z jedną chromowaną końcówką rury wydechowej z lewej strony.
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BLIŻEJ DO PRZYSZŁOŚCI.
MINI Countryman Plug-in Hybrid łączy zalety silnika benzynowego i elektrycznego. Jego 
wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy umożliwia przejechanie na samym napędzie 
elektrycznym, a więc bez lokalnej emisji spalin, do 42 km. Poprzez funkcję Boost napęd 
 elektryczny wspomaga silnik benzynowy, zapewniając jednocześnie półelektryczny napęd  
na cztery koła. 
 
Centralny wyświetlacz (1) ilustruje idealną współpracę obu napędów. Zamiast obrotomierza 
zestaw wskaźników (3) sygnalizuje dodatkowo aktualnie dostępną moc. Akumulator ładuje  
się podczas jazdy oraz ze źródeł zewnętrznych (dowolne gniazdko 230 V) za pośrednictwem 
dostarczonego kabla do ładowania w czasie do 195 min. MINI Countryman Plug-in Hybrid 
oferuje jeszcze większą frajdę z jazdy przy mniejszej emisji spalin i to niemal bez żadnych 
ograniczeń funkcjonalności w codziennej eksploatacji i przestrzeni wnętrza.

MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID

1 2

3
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SALT.

PEPPER.

CHILI.

JOHN COOPER WORKS TRIM.
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ZOBACZ, CO 
KRYJE SIĘ 
W ŚRODKU.
Przy konfiguracji swojego modelu MINI Countryman 
oprócz wielu pojedynczych elementów wyposażenia 
dodatkowego oferowane są też kompletne warianty 
wyposażenia. Korzyścią jest przy tym to, że wszystkie 
elementy są starannie zestawione i idealnie do siebie 
dopasowane, co jeszcze bardziej ułatwia decyzję. 

Warianty wyposażenia można oczywiście łączyć 
z innymi pakietami – na przykład MINI Connected, 
pakietem John Cooper Works, zewnętrznym pakietem 
wizualnym MINI ALL4 (str. 32) czy zewnętrznym lub  
wewnętrznym pakietem Chrome Line.

Zakres kolejnych wariantów wyposażenia Salt, Pepper, Chili 
i John Cooper Works zwiększa się stopniowo; każdy wariant 
zawiera wyposażenie niższego wariantu. Warianty łączą 
idealnie dobrane wyposażenie zestawione pod kątem Twoich 
wymogów. Rozkładana strona po prawej przedstawia w szcze-
gółach zawartość każdego wariantu. Informacje o dostępności 
można uzyskać u dealerów MINI lub w internecie.

MINI.com.pl/konfigurator

17WARIANTY WYPOSAŻENIA



SALT. PEPPER.
Oprócz wyposażenia wariantu Salt wariant Pepper oferuje 
pakiet MINI Excitement obejmujący oświetlenie ambientowe 
z listwą przełączników dźwigienkowych w podsufitce, 
oświetlenie kaskadowe, oświetlenie w zewnętrznych klam-
kach i projekcję logi MINI. Pozostałe elementy:  
 
 
+ bezkluczykowy dostęp komfortowy 
+ skórzana kierownica sportowa 
+ podłokietnik przedni  
+ lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii w One/D  
+ 17" obręcze kół ze stopów lekkich Imprint Spoke  
 w One/D i Cooper/D

Wariant wyposażenia Salt oferuje dodatkowo: dywaniki 
welurowe, pakiet oświetlenia i schowków, klimatyzację 
automatyczną i reflektory przeciwmgłowe – doskonała oferta 
dla tych, którzy cenią sobie więcej komfortu.

CHILI. JOHN COOPER WORKS TRIM.
Oprócz elementów wyposażenia Salt i Pepper wariant  
Chili oferuje jeszcze bardziej sportowy styl i innowacyjne 
rozwiązania. Są to: 

+ fotele sportowe i tapicerka z tkaniny i skóry Cord  
+ MINI Driving Modes 
+ regulator prędkości z funkcją hamowania 
+ reflektory diodowe z adaptacyjnym rozdziałem światła  
 i reflektory przeciwmgłowe 
+ 17" obręcze kół ze stopów lekkich Channel Spoke  
 w One/D i Cooper/D  
+ 18" obręcze kół ze stopów lekkich Pair Spoke  
 w Cooper S/SD

Ten pakiet łączy wyposażenie Salt, Pepper i Chili oraz 
ekskluzywne wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne  
John Cooper Works, oferując maksymalnie sportowy wygląd: 

+ skórzana kierownica sportowa John Cooper Works
+ fotele sportowe John Cooper Works obite Dinamiką 
 i tkaniną Carbon Black 
+ Performance Control w One/D i Cooper /D
+ sportowy spojler dachowy
+ zestaw aerodynamiczny John Cooper Works
+ antracytowa podsufitka
+ nakładki na pedały i podnóżek ze stali szlachetnej
+ listwy progowe i gałka dźwigni biegów John Cooper Works
+ na życzenie bezpłatnie sportowe zawieszenie
+ Park Distance Control z tyłu
+ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich  
 John Cooper Works Grip Spoke



Thunder Grey Midnight Black

Chestnut Chili Red

NADAJ KOLOR 
SWOIM PRZYGODOM.

Kolor specjalny 
MINI Yours Lapisluxury Blue
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Light White

Kolor standardowy 
Moonwalk Grey

Aspen White Jet Black Kolor karoserii

Dach i lusterka zewnętrzne.

KAROSERIA

British Racing GreenIsland Blue

Melting Silver
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1

12 OBRĘCZY KÓŁ – 
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE.
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2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

1  19" MINI Yours Masterpiece, 
 polerowane

2  19" Edged Spoke

3  19" John Cooper Works 
 Course Spoke, 
 polerowane

4  19" John Cooper Works 
 Rallye Spoke 536 
 Aspen White*

5  19" John Cooper Works 
 Rallye Spoke 536 
 Orbit Grey matowe, polerowane*

6  18" Pin Spoke

7  18" Black Pin Spoke

8  18" Pair Spoke

9  18" John Cooper Works Thrill Spoke, 
 antracytowe, polerowane

10  17" Channel Spoke

11  17" Imprint Spoke**

12  16" Revolite Spoke

21

 * Dostępne na stronie mini.com.pl/akcesoria
** Ekskluzywna obręcz podstawowa w MINI Cooper S E ALL4.





TWOJE WNĘTRZE: 
ELEMENTY STYLISTYCZNE Z BLISKA.
Do indywidualnej konfiguracji wnętrza masz do dyspozycji opcjonalnie 4 wyśmienite 
stylistyki wnętrza – w tym 3 z iluminacją MINI Yours. Wybierz najpierw swoją 
stylistykę wnętrza z centralnymi elementami ozdobnymi kokpitu (1), listwami  
akcentowymi (2) w odpowiednim kontrastującym kolorze oraz listwy drzwiowe (3).  
Następnie wybierz Colour Line (A), a wraz z nią kolor podłokietników, boczków drzwi 
i podparcia kolan. Rozkładana strona po lewej przedstawia detale stylistyki wnętrza 
Piano Black z Colour Line British Oak, a rozkładana strona po prawej stylistykę 
wnętrza MINI Yours Chestnut z iluminacją i Colour Line Carbon Black.

2

2

1
3

A

A

Interior Style Piano Black.

Stylistyka wnętrza MINI Yours Piano Black z iluminacją.
(Kolory iluminacji w prążki zależne od oświetlenia ambientowego.)

Stylistyka wnętrza MINI Yours British Oak z iluminacją.
(Kolory iluminacji z elementami graficznymi w kolorze czerwonym i niebieskim. Lakierowana i podświetlona powierzchnia z tworzywa sztucznego. Imitacja drewna.)

Stylistyka wnętrza MINI Yours Chestnut z iluminacją.
(Kolory iluminacji w prążki zależne od oświetlenia ambientowego.)

Piano Black

Piano Black z iluminacją, Piano Black

British Oak z iluminacją, British Oak

Chestnut z iluminacją, Chestnut

British Oak

Piano Black

Piano Black

Piano Black

British Oak Dark

Hazy Grey

Hazy Grey

Chestnut

4 wersje Colour Line.

4 opcjonalne stylistyki wnętrza.

British Oak Carbon BlackMalt Brown Satellite Grey

1 32

1 32

1 32

1 32

A A A A
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Skóra Chester* 
British Oak,  
z podłokietnikami ze skóry 
ekologicznej Carbon Black

Skóra Cross Punch* 
Carbon Black, 
z podłokietnikami ze skóry 
ekologicznej Carbon Black

Skóra Lounge* MINI Yours 
Carbon Black,  
z podłokietnikami  
Dinamica Carbon Black

Dinamica i skóra  
John Cooper Works 
Carbon Black,  
z podłokietnikami  
Dinamica Carbon Black

Skóra Lounge* 
Satellite Grey,  
z podłokietnikami ze skóry 
ekologicznej Carbon Black

Tkanina Firework 
Carbon Black,  
z podłokietnikami 
Carbon Black

Tkanina i skóra ekologiczna 
Black Pearl Carbon Black,  
z podłokietnikami  
Black Pearl Carbon Black

* Skóra obejmuje powierzchnię siedzenia i oparcia oraz zagłówki foteli przednich i tylnych.

Tkanina i skóra 
Cord Carbon Black, 
z podłokietnikami  
Cord Carbon Black

Tkanina Double Stripe 
Carbon Black,  
z podłokietnikami  
Carbon Black

Opcjonalna elektryczna regulacja foteli przednich (pozycja wzdłużna, wysokość, 
nachylenie oparcia i siedziska oraz podparcie lędźwiowe) z funkcją pamięci 
umożliwia przywołanie Twoich preferowanych ustawień fotela kierowcy.

MINI YOURS.
Wyśmienite w dotyku powierzchnie, flaga Union Jack na  
zagłówkach, charakterystyczne szwy i plecionkowa lamówka: 
fotele MINI Yours z siedziskami ze szczególnie ekskluzywnej 
skóry Lounge Carbon Black wyróżniają się najwyższą staran
nością wykonania w każdym detalu.

MINI.com.pl/konfigurator
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DETALE, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ: 
MINI YOURS.
Dla tych, którzy szczególnie cenią sobie ekskluzywny charakter i indywi-
dualność, mamy w ofercie MINI Yours wiele inspirujących możliwości. 
Z każdym elementem związana jest niezwykła historia powstania oraz 
jakość o brytyjskich tradycjach.

Kilka przykładów: skórzana kierownica sportowa MINI Yours obita skórą 
nappa z kontrastującymi szwami, polerowane 19-calowe obręcze kół  
MINI Yours Masterpiece, elementy wnętrza MINI Yours z iluminacją czy 
lakier w kolorze MINI Yours Lapisluxury Blue – efektownej ultramarynie.  
Tapicerkę skórzaną MINI Yours rozpoznasz po logo MINI Yours z flagą 
Union Jack i igłą krawiecką. Wybierz fotele MINI Yours w kolorze Carbon 
Black z wyśmienitej skóry nappa z lamówką o wyglądzie plecionki, 
stylizowaną flagą Union Jack na tyle zagłówków i z podłokietnikiem 
Dinamica Carbon Black.
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ORYGINALNE AKCESORIA MINI:
EXPERIENCE THE ADVENTURE YOUR WAY.

31ORYGINALNE AKCESORIA MINI

Oryginalne akcesoria MINI oraz akcesoria MINI John Cooper 
Works przygotują Twojego Countrymana na nadchodzące 
przygody. Mocne dodatkowe reflektory diodowe przed 
czarną atrapą chłodnicy zapewniają doskonałe widzenie, 
ultralekkie, ręcznie robione obudowy lusterek zewnętrznych 
JCW z karbonu oraz 19-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich JCW Rallye Spoke 536 Orbit Grey z dekielkami 

w kolorze Chili Red gwarantują rozpoznawalny wygląd. 
Kompaktowy bagażnik na rowery umożliwia bezpieczny 
transport dwóch rowerów o łącznej masie 60 kg – i daje się 
złożyć oraz kompaktowo spakować do bagażnika.

mini.com.pl/akcesoria



COUNTRYMAN 
W JESZCZE BAR-
DZIEJ TERENOWEJ  
ODSŁONIE.
Zewnętrzny pakiet wizualny MINI ALL4 podkreśla offroadowy charakter 
MINI Countryman poprzez elementy w błyszczącym kolorze czarnym na 
przednim i tylnym zderzaku oraz atrapy osłon podwozia z przodu i z tyłu. 
Relingi dachowe i srebrne progi w kolorze satynowanego białego aluminium 
podkreślają charakterystyczne proporcje tego SAV-a. Zewnętrzny pakiet 
wizualny MINI ALL4 oferowany jest również w modelach bez napędu na 
cztery koła ALL4.

Oryginalne akcesoria MINI 
mini.com.pl/akcesoria
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TY WYBIERASZ DROGĘ... Najpiękniejsze widoki są zawsze z samej góry. ALL4 Cię tam dowiezie. Inteligentny napęd na cztery koła  
gwarantuje doskonałą trakcję w każdych warunkach. Również na śniegu, błocie, na polnych drogach i mokrym 
bruku. I pozwoli Ci w pełni cieszyć się przygodą.
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...ALL4 PANUJE NAD WSZYSTKIM.
Inteligentny napęd na cztery koła ALL4 w MINI Countryman zamienia jego wysoki 
moment obrotowy w porywające przyspieszenie, gwarantując maksymalną trakcję  
na każdej nawierzchni. Elektrohydrauliczne sprzęgło wielotarczowe* połączone  
jest z dynamiczną kontrolą stabilności DSC i rozdziela moment napędowy silnika  
MINI TwinPower Turbo odpowiednio do sytuacji płynnie na oś przednią i tylną.  
Rezultatem tego jest świetna trakcja, maksymalna stabilność jazdy i jeszcze więcej 
frajdy na zakrętach.

Moment napędowy

36

* ALL4 w MINI Countryman Plug-in Hybrid działa na innej technologii (str. 15).

1

2

Dynamiczne pokonywanie 
zakrętów.

Na śliskiej lub mokrej jezdni. Na nierównej nawierzchni.Normalna jazda.

TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO

Podczas normalnej jazdy, na przykład 
na wprost, na oś przednią trafia  
do 100% momentu napędowego, co 
zapewnia wydajną jazdę.

Podczas dynamicznego pokonywania 
zakrętów napęd na cztery koła ALL4 
przenosi część momentu napędowe-
go na tylne koła, aby odpowiednio 
wcześnie przeciwdziałać ewentualnej 
nad- lub podsterowności i zapewnić 
stabilny tor jazdy.

W razie utraty trakcji na osi przedniej, 
na przykład na śliskiej nawierzchni, 
napęd przekazywany jest na oś tylną –  
zależnie od sytuacji nawet do 100% 
momentu obrotowego. Gwarantuje to 
optymalny ciąg nawet w trudnych 
warunkach pogodowych.

Na nierównej nawierzchni  
błyskawicznie ustawiany jest  
idealny rozdział napędu na oś 
przednią i tylną zapewniający 
optymalną trakcję.

37
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TECHNOLOGIA, 
KTÓRA WSPIERA 
I CHRONI.

Tak wygląda przewidująca jazda: wyświe-
tlacz MINI Head-Up dostarcza Ci wszyst-
kich istotnych informacji w bezpośrednim 
polu widzenia. Dzięki temu, w zależności 
od wybranego wyposażenia dodatkowego, 
widzisz na przykład aktualne ogranicze-
nie prędkości, wskazówki nawigacyjne 
lub funkcje rozrywki.

MINI Connected XL pozwala podłączyć 
pasujący telefon do centralnego zestawu 
wskaźników i korzystać z dodatkowych 
aplikacji.

38
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Opcjonalne w pełni diodowe reflek-
tory (światła mijania i drogowe)  
z przezroczystym kloszem zwięk-
szają bezpieczeństwo jazdy i 
sprawiają, że samochód jest lepiej 
widoczny na drodze. Diodowe 
światła zakrętowe doświetlają 
zakręty, a diodowe reflektory 
przeciwmgłowe i dodatkowe 
reflektory diodowe z oferty orygi-
nalnych akcesoriów MINI poprawia-
ją widoczność w złych warunkach 
atmosferycznych. Wbudowane w 

Na życzenie oferowane jest  
elektryczne otwieranie i zamy-
kanie pokrywy bagażnika  
MINI Countryman. W połączeniu  
z dostępem komfortowym można  
w prosty sposób – ruchem stopy – 
aktywować funkcję Easy Opener,  
co jest niezwykle praktyczne, gdy 
obie ręce są zajęte.

Asystent parkowania wspiera Cię 
aktywnie podczas szukania miejsca 
parkingowego i przy parkowaniu 
równoległym. Ty musisz tylko 
dodawać gazu i hamować.

TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO 39

reflektorach diodowych okalające 
światła dzienne są przy każdej pogo-
dzie znakiem rozpoznawczym Twojego  
MINI Countryman. Asystent świateł 
drogowych będący częścią systemu 
asystującego kierowcy rozpoznaje 
pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka. 
Na życzenie może wtedy przełączać 
automatycznie światła przy prędko-
ściach od 50 km/h, zapobiegając 
oślepianiu innych uczestników ruchu. 
Rozpoznaje też dostateczne oświetlenie 
drogi, np. na terenie zabudowanym.

3 4
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3 4
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MINI Connected to idealne połączenie pomiędzy Twoim MINI a Twoim  
cyfrowym środowiskiem. MINI Connected płynnie integruje Twój smartfon, 
różne aplikacje na smartfony i aplikację MINI Connected z Twoim MINI,  
które wyposażone jest we własną kartę SIM.  
Daje to nowe możliwości interakcji z pojazdem, na przykład poprzez  
inteligentne sterowanie głosowe, Usługi Zdalne czy twojego osobistego 
asystenta Concierge. Do tego dochodzi inteligentna nawigacja zapamiętująca 
częste cele czy uwzględniająca komunikaty drogowe w czasie rzeczywistym.

Aplikacja MINI Connected jest mobilnym rozszerzeniem Twojego samochodu 
zapewniającym Ci kontakt z Twoim MINI i Twoim środowiskiem. Pozwala 
zawsze i wszędzie wyświetlać informacje o Twoim MINI – a dzięki połączeniu 
z kalendarzem w Twoim smartfonie MINI przypomni Ci o odpowiedniej porze 
wyjazdu umożliwiającej punktualne dotarcie do celu. 
Wszystkie funkcje MINI Connected są stale rozwijane, dzięki czemu każda 
jazda jest ciekawsza, bardziej relaksująca i komfortowa niż kiedykolwiek dotąd.

mini.com.pl/connected

MINI CONNECTED:
POŁĄCZENIE
Z DZISIEJSZYM ŚWIATEM.

Wszystkimi udogodnieniami MINI Connected można cieszyć się dzięki wyposażeniu Connected  
Navigation Plus. Obejmuje ono system nawigacyjny MINI z ekranem dotykowym o przekątnej 22,4 cm / 
8,8 cala, kontroler MINI Touch na konsoli środkowej i system telefoniczny z ładowaniem bezprzewodo-
wym. Umożliwia on indukcyjne ładowanie kompatybilnych telefonów oraz łączność z anteną dachową. 
Oprócz wielu innych funkcji online z zakresu skomunikowanej nawigacji pakiet zawiera też przetwarza-
nie mowy online, MINI Connected XL.



DOBRY PLAN. JESZCZE LEPSZA JAZDA.

Przy śniadaniu sprawdzasz w „Stanie 
Pojazdu” aktualny zasięg MINI i wpisu-
jesz cel jazdy: MINI Connected oblicza 
godzinę wyjazdu na podstawie aktualnej 
sytuacji na drogach. Pora ruszać w drogę. Zaraz za progiem 

MINI Find Mate przypomni Ci o pozosta-
wionej torbie. 

Zintegrowany kalendarz przypomni 
Ci w drodze do klienta o zaplanowanej 
konferencji telefonicznej z kolegami. 

USŁUGI ZDALNE I STAN POJAZDU.
Za pomocą smarftonu możesz otworzyć lub zamknąć zamek 
centralny swojego MINI, włączyć klakson lub światła  
drogowe. Wskazanie stanu z motywem Union Jack wskazuje, 
gdzie zaparkowane jest Twoje MINI, oblicza dostępny zasięg, 
a po wprowadzeniu celu również aktualny czas jazdy. 

MINI FIND MATE.
Umieść na ważnych przedmiotach zawieszki MINI Find Mate. 
Jeśli tylko Twój smartfon zbyt daleko oddali się on nich,  
aplikacja MINI Connected ostrzeże Cię o tym i wskaże  
ostatnią znaną lokalizację przedmiotu.

MINI CONCIERGE SERVICE.
Twój osobisty asystent dostępny jest przez całą dobę za po-
średnictwem menu MINI Connected. Odpowie indywidualnie 
na zapytania, wyszuka adresy, prześle je do nawigacji, a nawet 
zarezerwuje pokój w hotelu. 

MINI CONNECTED SERVICE.
Aplikacje MINI Connected Service umożliwiają sprawdzenie  
cen paliw na stacjach benzynowych, znalezienie miejsca do  
parkowania oraz odbiór wiadomości i prognoz pogody dla 
miejsc na trasie i u celu. 

SPOTIFY.
Szereg aplikacji przystosowanych do MINI Connected umożliwi 
Ci słuchanie Twojej ulubionej muzyki podczas jazdy. Na przykład 
Spotify pozwoli Ci odkrywać aktualne nowości muzyczne i two-
rzyć indywidualne playlisty.

WYBRANE INTERAKTYWNE FUNKCJE. WYBRANE FUNKCJE Z ZAKRESU INTELIGENTNEJ NAWIGACJI.

INTEGRACJA KALENDARZA.
MINI Connected importuje cele z Twojego kalendarza w  
smartfonie. Dzięki temu automatycznie przypomni Ci o  
wszystkich godzinach wyjazdu i prześle adresy bezpośrednio do 
systemu nawigacyjnego.

MINI Connected umożliwia udostęp-
nianie innym godziny przyjazdu 
obliczonej online, tak aby idealnie 
skoordynować spotkanie u celu.

Posłuchaj przed umówionym terminem naj-
nowszych wiadomości: praktyczne aplikacje 
samochodowe MINI Connected zapewnią 
Ci aktualne informacje – i pozwolą znaleźć 
optymalne miejsce do parkowania.

W drodze powrotnej znajdziesz tanią 
stację paliw na trasie i bezprzewodowo 
naładujesz telefon komórkowy w stacji 
ładowania w konsoli środkowej.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION.
RTTI dostarcza zawsze aktualnych danych o sytuacji na drogach 
i wprowadza te dane do systemu nawigacyjnego. System oblicza 
aktualnie spodziewane opóźnienie i proponuje trasy alternatywne.

CZĘSTE CELE I POWIADOMIENIE O GODZINIE WYJAZDU.
MINI Connected wyświetla często wybierane, zapamiętane lub 
zapisane cele i sprawdza online aktualny czas jazdy. Gdy na-
dejdzie pora wyjazdu do zaplanowanego celu, MINI Connected 
powiadomi Cię o tym na Twoim smartfonie lub Apple Watch.

WYSZUKIWANIE ONLINE.
Znajdź interesujące Cię sklepy lub restauracje. Prześlij adres 
bezpośrednio do systemu nawigacyjnego i numer telefonu do 
smartfonu, aby zarezerwować stolik.

AUTOMATYCZNE PRZENOSZENIE CELÓW ZE SMARTFONU 
DO SYSTEMU NAWIGACYJNEGO.
Po zawiązaniu łączności między telefonem i samochodem  
przejęte z kalendarza, zapamiętane lub zapisane cele są  
automatycznie przenoszone do systemu nawigacyjnego. 
Prowadzenie do celu rozpoczyna się, zależnie od wyposażenia, 
automatycznie.

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE.
Ładowanie bezprzewodowe automatycznie ładuje Twój telefon 
komórkowy, gdy tylko umieścisz go w stacji ładowania w  
podłokietniku środkowym. Bezpośrednie połączenie z anteną  
zewnętrzną zapewnia lepszą jakość dźwięku. Większość 
urządzeń obsługuje obie funkcje; w razie wątpliwości należy 
zasięgnąć informacji u dealera MINI.
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TWOJE  
CENTRUM KOMUNIKACJI.

1  MINI STANDARD RADIO.

  W wyposażeniu standardowym: Standard Radio z ekranem 
o przekątnej 16,2 cm / 6,5 cala, zestawem głośnomówiącym  
Bluetooth i funkcją Audio Streaming oraz złączem USB Audio.

2  MINI CONNECTED MEDIA.

  Lepsze skomunikowanie z wszystkimi funkcjami: Radio 
MINI Visual Boost z ekranem o przekątnej 16,2 cm / 6,5 cala,  
obsługa na ekranie dotykowym lub kontrolerem MINI,  
interfejs MINI Connected do obsługi smartfonów za  
pośrednictwem aplikacji MINI Connected.

4  MINI CONNECTED NAVIGATION PLUS.

  Jeszcze więcej funkcji, jeszcze więcej możliwości: dzielony 
ekran o przekątnej 22,4 cm / 8,8 cala, MINI Connected XL,  
bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych,  
drugie złącze USB i ergonomiczny kontroler MINI Touch.

3  MINI CONNECTED NAVIGATION. 

  Odpowiednio skomunikowana dla lepszej nawigacji: wyso-
kiej jakości funkcja nawigacji z ekranem o przekątnej  
16,2 cm / 6,5 cala, funkcją komunikatów drogowych w  
czasie rzeczywistym, automatyczną aktualizacją map  
online, rozszerzonymi usługami MINI Connected.

1 2
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MINI FIND MATE.

Zapomnij o zapominaniu: MINI Connected Navigation Plus 
obejmuje dwie zawieszki Bluetooth MINI Find Mate, które mo-
żesz przymocować do ważnych przedmiotów. Po przekroczeniu 
minimalnego odstępu od przedmiotu aplikacja MINI Connected 
na Twoim smartfonie zgłosi ten fakt i na życzenie poprowadzi 
Cię do ostatniej zapamiętanej lokalizacji GPS. Aplikacja MINI 
Connected może kontrolować do 6 zawieszek MINI Find Mate, 
które dostępne są do nabycia w ofercie MINI Lifestyle.
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Recykling.

Samochody MINI są objęte szeroko zakrojonym programem recyklingowym. Co to oznacza? Już w fazie projektowej pojazdu MINI uwzględniamy wymagania dotyczące 
recyklingu. Przykładem mogą być materiały: wybieramy je tak, aby maksymalnie oszczędzać zasoby naturalne i aby nadawały się do utylizacji.  
Dzięki temu każde MINI można wydajnie i ekologicznie zutylizować po zakończeniu eksploatacji. Wiedzę na ten temat zdobywamy od 1994 r. w jedynym w swoim rodzaju 
Centrum Recyklingu i Demontażu BMW Group koło Monachium. W celu zezłomowania starego samochodu prosimy zwrócić się do lokalnego dealera MINI. Więcej informacji 
na ten temat znaleźć można na stronie www.MINI.com.pl

Jeszcze nigdy świat nie zmieniał się tak szybko, jeszcze nigdy ludzie nie byli tak skomunikowani, 
a wymogi stawiane samochodom nigdy nie były tak wysokie. Dlatego MINI to doskonały samochód pod 
wieloma względami. 

Frajdy z jazdy, indywidualności, stylistyki i – oczywiście – postawy. Naszą postawą jest: kochamy to, co 
robimy. Znamy wartość rzeczy, ich estetykę, znaczenie.

Już od 1959 r. naszym celem jest tworzenie nowego i zachowanie tego, co wartościowe – oraz inspirowanie 
innych do tego, aby wspólnie z nami tworzyli lepszą mobilność. Mobilność, która będzie nas poruszać 
i fascynować również w przyszłości.

DAJEMY NAPĘD  
MOBILNOŚCI.
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Wartości, które pielęgnujemy. Serwis MINI.

Partnerzy Serwisowi MINI podzielają Twoją pasję. Możesz spokojnie 
powierzyć Twoje MINI w ręce fachowców naszych Partnerów Serwisowych 
MINI, którzy dzięki swoim kompetencjom w zakresie elektroniki, mechaniki, 
karoserii, lakiernictwa i napraw kosmetycznych utrzymają Twoje MINI 
w perfekcyjnym stanie. Montaż oryginalnych części MINI zapewni Ci dalszą 
bezpieczną eksploatację.
 

Jak za nowości. Przedłużenie gwarancji MINI.

Wydłuż radość z nowego samochodu. Przedłużenie gwarancji zabezpiecza 
Twoje nowe MINI na wypadek wszelkich usterek również po upływie 
ustawowego okresu gwarancji. Nawet do 5 lat. Na całym świecie! Przekonaj 
się – na stronie MINI.com.pl/serwis_mini/dla_ciebie/extendedwarranty
 
 
Pomyśleliśmy o wszystkim. Tobie pozostaje tylko cieszyć się jazdą.  
MINI Service Inclusive.

Zaprzątać sobie głowę serwisem musisz tylko raz. Przy podpisywaniu umowy 
na MINI Service Inclusive przy zakupie Twojego nowego MINI. Potem nawet 
przez 6 lat to my pokrywamy koszty wszystkich ujętych usług serwisowych 
i przeglądów. A Ty masz gwarantowany spokój! Przekonaj się – na stronie 
MINI.com.pl/serwis_mini/dla_ciebie/mini_service_inclusive

SERWIS MINI.
Twoje MINI da ci znać, gdy będzie mu czegoś trzeba. MINI TeleServices.

Trudno o wszystkim pamiętać. Dlatego Twoje MINI pamięta za Ciebie i dzięki 
funkcji Condition Based Service informuje Cię na centralnym zestawie 
wskaźników automatycznie o przypadających wkrótce terminach przeglądów. 
Dzięki usługom MINI TeleServices samochód w pełni automatycznie przesyła 
odpowiednio do potrzeb swoje dane do MINI. Twój Partner Serwisowy MINI 
odbiera dane i – jeśli trzeba – kontaktuje się z Tobą w sprawie ustalenia 
terminu wizyty. Jedyny wymóg: opcjonalne inteligentne połączenie alarmowe. 
A jeśli nie potrzebujesz MINI TeleServices, możesz je w każdej chwili 
wyłączyć. Więcej na stronie mini.com.pl/teleservice
 

Z nami Twoje MINI będzie zawsze mobilne. Pomoc MINI w razie awarii  
lub wypadku.

24 godziny na dobę, 365 dni w roku: pomoc MINI w razie awarii lub wypadku 
jest zawsze do Twoich usług. Oferujemy kompleksową, różną w poszczegól-
nych krajach ofertę zapewnienia mobilności w przypadku awarii oraz 
ubezpieczenia na wypadek szkody lub kradzieży. Specjalnie wykwalifikowani 
technicy MINI oferują pomoc telefoniczną i na miejscu. Przez całą dobę, na 
całym świecie. Więcej informacji się na stronie  
MINI.com.pl/serwis_mini/dla_ciebie/pomoc drogowa
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1   Partnerem umowy i podmiotem ponoszącym ryzyko opcjonalnej oferty ubezpieczeniowej OC i AC jest Allianz 
Versicherungs-AG. Szczegółowe ustalenia wynikają z warunków ogólnych ubezpieczeń samochodowych 
Allianz Versicherungs-AG oraz z wniosku ubezpieczeniowego.

Z MINI Financial Services marzenia spełniają się szybciej – niezależnie od 
tego, czy planujesz leasing, kredyt czy ubezpieczenie Twojego MINI. MINI 
Leasing gwarantuje Ci beztroską frajdę z jazdy: płacisz tylko miesięczne raty 
za korzystanie z pojazdu,  dzięki temu nie blokujesz kapitału i zachowujesz 
finansową elastyczność. A jeżeli chcesz mieć MINI na własność, to polecamy 
kredyt MINI o atrakcyjnych ratach, bo to Ty decydujesz o okresie kredytowa-
nia, wysokości raty i wpłaty początkowej.

A MINI SMILE to oferuje Ci opcjonalny pakiet ubezpieczeniowy1 do  
atrakcyjnego leasingu i kredytu MINI. W ten sposób możesz od początku 
cieszyć się swoim MINI bez trosk. Dowiedz się więcej na stronie www.MINI.com.pl 
lub u dealera MINI i spraw, aby Twoje marzenie o MINI spełniło się w szybki 
i prosty sposób.

MINI FINANCIAL SERVICES.

Gwarancja.

Cały samochód objęty jest w ramach odpowiedzialności za wady produktu 2-letnią gwarancją. Gwarantem jest 
autoryzowany dealer MINI sprzedający dany samochód. Roszczenia usunięcia wad kupujący może zgłaszać 
u każdego autoryzowanego dealera MINI, w każdym serwisie MINI oraz w innych autoryzowanych serwisach. 
W odniesieniu do prawa kupującego do usunięcia usterek obowiązuje całkowite przeniesienie ciężaru 
dowodowego na jego korzyść. Oprócz tego kupujący ma prawo do naprawy w przypadku perforacji karoserii 
w ciągu 12 lat, a w przypadku wady lakieru karoserii w ciągu 3 lat od wydania pojazdu kupującemu lub od daty 
pierwszej rejestracji pojazdu. Ta rozszerzona odpowiedzialność za produkt zakłada, że uszkodzenia karoserii 
nie powstały na skutek uderzenia kamieni, zadrapań, wgnieceń, szkód wypadkowych czy oddziaływania 
środowiska oraz że dotrzymane zostały wszystkie okresy przeglądowe wyznaczone przez producenta.
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DANE TECHNICZNE MINI COUNTRYMAN.
Silnik1, 2 One One D* Cooper (ALL46) Cooper D* (ALL4) Cooper S (ALL46) Cooper SD* (ALL4) Cooper S E ALL4

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

Pojemność cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1995 1499

Skok / średnica mm 94,6 / 82 94,6 / 82 94,6 / 82 90 / 84 94,6 / 82 90 / 84 94,6 / 82

Moc maksymalna przy prędkości obrotowej kW / KM / 
obr/min

75 / 102 / 
4100 – 6000

85 / 116 / 
4000

100 / 136 /
4400 – 6000

110 / 150 / 
4000

141 / 192 /
5000 – 6000

140 / 190 / 
4000

100 / 136 / 
4400

Maks. moment obrotowy / prędkość obrotowa Nm / obr/min 180 / 1250 – 3800 270 / 1750 – 2250 220 / 1400 – 4300 330 / 1750 – 2500 280 / 1350 – 4600 400 / 1500 – 2750 220 / 1250 – 4300

Stopień sprężania / zalecane paliwo : 1 11 / LO 91-98 16,5 / ON 11 / LO 91-98 16,5 / ON 11 / LO 91-98 16,5 / ON 11 / LO 91-98

Osiągi1

Prędkość maksymalna km/h 180 [180] 190 [188] 202 [200] 
(197 [197])

208 [208] 
(205 [205])

225 [225] 
(222 [222])

[220] 
([218])

[198] 

Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym km/h – – – – – – [125]

Przyspieszenie 0-100 km/h s 11,8 [12,2] 11,2 [11,2] 9,6 [9,6] (9,8 [9,8]) 9,1 [9,1] (9,0 [9,0]) 7,5 [7,4] (7,3 [7,2]) [7,9] ([7,6]) [6,8]

Elastyczność 80-120 km/h (V bieg) s 14,9 [–] 11,9 [–] 10,9 [–] (12,2 [–]) 9,3 [–] (9,3 [–]) 8,4 [–] (9,2 [–]) [–] ([–]) –

Zużycie paliwa1, 2

Cykl miejski l/100 km 7,0 – 6,7 [6,9 – 6,6] 5,0 – 4,9 [5,1 – 5,0] 6,9 – 6,8 [6,7 – 6,6]
(7,6 – 7,4 [7,3 – 7,1])

5,3 – 5,2 [5,2 – 5,0]
(5,7 – 5,6 [5,5 – 5,4])

8,0 – 7,9 [7,6 – 7,4] 
(9,0 – 8,8 [7,9 – 7,8])

[5,2 – 5,1]
([5,5 – 5,3])

– 

Cykl pozamiejski l/100 km 5,1 – 4,8 [5,2 – 4,9] 4,0 – 3,9 [4,4 – 4,2] 5,0 – 4,8 [5,1 – 4,9]
(5,5 – 5,3 [5,5 – 5,3])

4,1 [4,3]
(4,4 – 4,2 [4,6 – 4,5])

5,3 – 5,2 [5,4 – 5,2] 
(6,0 – 5,9 [5,8 – 5,6])

[4,3 – 4,2] 
([4,6 – 4,5])

– 

Cykl mieszany l/100 km 5,8 – 5,5 [5,8 – 5,5] 4,4 – 4,3 [4,6 – 4,5] 5,7 – 5,5 [5,7 – 5,5]
(6,2 – 6,1 [6,1 – 6,0])

4,6 – 4,5 [4,6 – 4,5]
(4,9 – 4,7 [4,9 – 4,8])

6,3 – 6,2 [6,2 – 6,0] 
(7,1 – 7,0 [6,6 – 6,4])

[4,6 – 4,5]
([4,9 – 4,8])

2,5 – 2,45 

Zużycie energii kWh/100 km – – – – – – 13,7 – 13,45

Emisja CO
2
 w cyklu mieszanym g/km 133 – 126 [133 – 126] 115 – 112 [122 – 119] 130 – 126 [130 – 126]

(143 – 139 
[140 – 136])

120 – 119 [122 – 119]
(128 – 124 
[130 – 127])

144 – 141 [141 – 137] 
(162 – 159 

[150 – 146])

[122 – 119]
([130 – 127])

56 – 555 

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 51 51 51 51 51 51 36

Zasięg km 925 [925]  – 925 [925]  
(835 [850])

– 825 [850]  
(730 [795])

– – 

Masy1 / pojemności1

Masa własna UE4 kg 1440 [1460] 1501 [1530] 1440 [1465]  
(1530 [1545])

1530 [1560]
(1605 [1625])

1505 [1535]  
(1585 [1605])

[1585a] 
([1650])

[1760]

Dopuszczalna masa całkowita kg 1945 [1975] 2010 [2020] 1950 [1975]  
(2045 [2060])

2045 [2075]
(2125 [2145])

2020 [2050] 
(2110 [2120])

[2105] 
([2170])

[2270] 

Ładowność kg 580 [590] 580 [565] 585 [585] 
(590 [590])

590 [590]
(595 [595])

590 [590]  
(600 [590])

[595] 
([595])

[610] 

Dopuszczalny nacisk osi przedniej / tylnej 
 

kg 
 

1010 [1040] /
980 [980]

1040 [1065] /
1025 [1025]

1015 [1045] 
(1070 [1090]) / 

980 (1030)

1075 [1110]
(1110 [1130]) /

1015 [1010]
(1055 [1060])

1060 [1090] 
(1100 [1120]) / 
1000 (1050)

[1110] ([1130]) /
[1030] ([1070])

[1115] / 
[1200] 

Pojemność bagażnika l 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 405 – 1275

Koła

Rozmiar opon przód / tył 205/65 R16 95 W 205/65 R16 95 W 205/65 R16 95 W 205/65 R16 95 W 225/55 R17 97 W 225/55 R17 97 W 225/55 R17 97 W

Rozmiar obręczy przód / tył 7 J x 16 stop lekki 7 J x 16 stop lekki 7 J x 16 stop lekki 7 J x 16 stop lekki 7,5 J x 17 stop lekki 7,5 J x 17 stop lekki 7,5 J x 17 stop lekki

eDrive / moc systemowa

Moc maksymalna (eDrive) kW / KM – – – – – – 65 / 88

Moc systemowa kW / KM – – – – – – 165 / 224

Systemowy moment obrotowy Nm – – – – – – 385

Zasięg elektryczny (NEDC)3 / maks. zasięg łączny w cyklu mieszanym3 km – – – – – – –

Typ akumulatora / pojemność akumulatora netto kWh – – – – – – Li-Ion / 6,1
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WYMIARY MINI COUNTRYMAN.
Wartości w nawiasach dotyczą modelu Cooper S/SD. Wszystkie wartości w milimetrach.

1 Wszystkie dane dotyczą samochodów ze standardową 6-biegową skrzynią manualną. Wartości w [ ] dotyczą modeli z 6- i 8-stopniową sportową skrzynią Steptronic.
2 Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO

2
, zużycia energii i zasięgu zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w jej aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą

 pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.
  Wartości dla pojazdów oznaczonych (*) zostały już ustalone zgodnie z nowymi przepisami WLTC i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie.
3 Zasięg zależy od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania, klimatyzacji i zastanej temperatury.
4 Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, wagę kierowcy 68 kg i 7 kg bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe zwiększa tę wartość.
5 Korzystniejsza wartość dotyczy 17- i 18-calowych kół standardowych bez opon z funkcją jazdy awaryjnej (SA258). 
6 Modele / wersje silnikowe, których dotyczą te wartości, można zamawiać od 15.04.2018 r. Więcej informacji na ten temat udzielają dealerzy MINI.

Brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.



TWOJA HISTORIA ZACZYNA 
SIĘ OD JAZDY PRÓBNEJ.
Wzbudziliśmy Twoją ciekawość? Wsiądź do auta.  
Usiądź w fotelu kierowcy. Posłuchaj głębokiego dźwięku 
zamykanych drzwi. Zapnij pasy. Ustaw lusterka i włącz  
silnik. Czeka Cię teraz zupełnie nowe doświadczenie.  
Jazda, która inspiruje. A teraz gazu! Umów się u swojego 
dealera MINI na jazdę próbną i przekonaj się, jak to  
naprawdę jest prowadzić MINI Countryman. 

mini.com.pl
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W katalogu przedstawione są modele, elementy 
wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposa-
żenie standardowe i dodatkowe) pojazdów do-
starczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. 
Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji 
wyposażenia standardowego i dodatkowego 
w poszczególnych modelach mogą ulec zmianie 
po terminie zamknięcia wydania 21.12.2017 r.  
oraz w innych krajach Unii Europejskiej. 
Szczegółowych informacji udzielają salony 
sprzedaży MINI. Zmiany konstrukcji i wyposa-
żenia zastrzeżone.

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

Więcej o MINI: 
mini.com.pl 
lub obsługa klienta MINI: 
tel.: 800 69 6464

facebook.com/MINI.Polska
 
ORYGINALNE AKCESORIA MINI 
mini.com.pl/mini_akcesoria
 
MINI COLLECTION 
shop.mini.com
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