
NOWE 3-DRZWIOWE MINI.  
NOWE 5-DRZWIOWE MINI. 



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

WYRUSZ NA PODBÓJ MIASTA.
Nowe 3-drzwiowe i 5-drzwiowe MINI są stworzone do tego, aby w pełni cieszyć się życiem 
w mieście. Sportowe, gokartowe właściwości jezdne pozwalają łatwo i wyjątkowo precyzyj-
nie kierować nimi przez ciasne zakręty lub wąskie uliczki – przy czym indywidualny styl MINI 
zawsze wyróżnia się z tłumu. Najnowsze funkcje MINI Connected pozwolą Ci odnaleźć swoją 
własną drogę w miejskim tumulcie i szybciej dotrzeć do najpiękniejszych miejsc. Wyrusz na 
podbój miasta.

Tam, gdzie MINI czuje się u siebie, nie 
ma miejsca na przeciętność. Ale jest to 
idealne otoczenie dla ludzi, którzy od 
każdego dnia oczekują czegoś nowego.

Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO2, 
zgodnie wymogami norm UE, znajdują się w danych 
technicznych dla poszczególnych modeli od strony 52.



NA WSKROŚ INNE  
JUŻ OD 1959 R.
Proste, innowacyjne, szybkie: Alec Issigonis zapoczątkował rewolucję w samochodach, 
rysując w swojej ulubionej restauracji szkic na serwetce. Jego Mini było autem zupełnie 
innym niż to, co oferowała konkurencja, i wyprzedzało ją technicznie o lata. Nowatorska 
konstrukcja z poprzecznie ustawionym silnikiem i napędem przednim dała zaskakująco 
dużo miejsca wewnątrz auta, a poza tym nieznane dotąd możliwości na drodze. 
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Indywidualny wygląd i gokartowe właściwości jezdne sprawiły, że od roku 1959 Mini szybko zaskarbiło 
sobie sympatię. Jego stylistyka odzwierciedlała nowoczesny styl życia i trafiała w ówczesne potrzeby. 
I chociaż twórca Mini widział w nim efektywny środek lokomocji dla mas, to samochód zachwycił również 
artystów i celebrytów. Szczególnie po tym, kiedy ekspert od wyścigów, John Cooper, odkrył potencjał kla-
sycznego Mini w motorsporcie. Krótkie zwisy karoserii i niewielka masa umożliwiały spektakularne dryfty, 
które przyniosły Mini Cooperowi niezliczone zwycięstwa w rajdach przeciwko konkurentom o znacznie 
mocniejszych silnikach. Od tamtego czasu Mini pokazuje, że zwinność może triumfować nad mocą.

Wielki sukces na małych kółkach: Alec Issigonis 
skonstruował pierwotne Mini jako najnowocześniej-
szy samochód tamtych czasów. Auto zaskakiwało 
efektywnym wykorzystaniem przestrzeni, a sportowa 
wersja Johna Coopera stała się postrachem konku-
rencji na rajdach. 

MINI HERITAGE 5







Nowe trendy i kreatywne pomysły powstają tam, 
gdzie ruch ludzi i samochodów jest największy – 
w centrach miast. Dzięki swojej zwinności MINI 
czuje się tam jak ryba w wodzie i pierwsze dojeżdża 
do celu.

MINI jest pionierem również pod względem indywi-
dualności. MINI jako pierwsza marka świata oferuje 
Ci możliwość samodzielnego stworzenia unikato-
wych akcesoriów. W ten sposób możesz wyznaczać 
trendy, zamiast za nimi podążać – na przykład 
dzięki innowacyjnej technologii druku 3D. Więcej 
na ten temat na stronie 30.

Zmiana jest często najlepszym sposobem na to, 
aby pozostać sobie wiernym – co pokazuje również 
unowocześnione logo MINI.



OTWIERA 
NIEJEDNE 
DRZWI.

Jeżeli zdecydujesz się na MINI, masz do wyboru: wersję 3- i 5-drzwiową,  
model One, Cooper i Cooper S. Który pakiet wyposażenia i jakie opcje  
techniczne wybierzesz?

Zanim zdecydujesz, dowiedz się na kolejnych stronach o możliwościach,  
jakie masz do wyboru. A przy tym nie każdy wybór jest ostateczny. Bo  
dzięki bogatemu programowi akcesoriów możesz w każdej chwili zmienić 
styl swojego MINI.

Z biegiem lat MINI rosło i rozwijało się wraz z ludźmi i ich potrzebami. Ale 
sedno jego charakteru stanowi nadal kreatywna koncepcja jego twórcy, Aleca 
Issigonisa: kompaktowe wymiary, krótkie zwisy karoserii, niski środek cięż-
kości i szeroki rozstaw kół zapewniają sportową frajdę z jazdy i maksymalną 
zwrotność. 
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5-drzwiowe MINI mieści 5 osób, ma więcej miejsca 
na nogi z tyłu i o 30% większy bagażnik. Przedsta-
wione tu 5-drzwiowe MINI Cooper w kolorze Chili 
Red z elementami zewnętrznymi Chrome Line, biały-
mi kierunkowskazami i 18-calowymi obręczami kół 
Cone Spoke white prezentuje się w rajdowym stylu.

Detale takie jak ozdobniki boczne czy dach i lusterka 
zewnętrzne w kontrastujących kolorach podkreślają 
wydłużoną linię dachu ze sportowym spojlerem 
tylnym i pewny siebie wygląd. Oferowane opcjonal-
nie: dwukolorowe 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Propeller Spoke 2-tone. 

Oryginalne akcesoria MINI
mini.com.pl/akcesoria

Obramowania atrapy chłodnicy, reflektory przednie 
i lampy tylne w wersji Piano Black zarezerwowane 
są dla przedstawionego po prawej stronie  
MINI Cooper S/SD. Dwukolorowe 18-calowe obręcze 
kół ze stopów lekkich Cup Spoke są częścią pakietu 
wyposażenia John Cooper Works Trim. Z oferty 
akcesoriów: dodatkowe reflektory w kolorze czarnym 
i obudowy lusterek zewnętrznych z karbonu (zdję-
cie z prawej).

POSTAW NA INNOŚĆ. 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY – PRZEGLĄD 13



DRUGI RZĄD, PIERWSZA KLASA.

3-drzwiowe MINI.

Z tyłu 3-drzwiowego MINI znajdują się 
wygodne indywidualne siedzenia dla 
2 osób. Wyposażone są standardowo 
w mocowania fotelików dziecięcych  
ISOFIX. Zdjęcie przedstawia tapicerkę 
ze skóry Lounge w kolorze Satellite Grey*. 

5-drzwiowe MINI.

Z tyłu 5-drzwiowego MINI znajdują się 
miejsca dla 3 osób. Na zdjęciu widoczna 
jest tapicerka ze skóry Lounge w kolorze 
Satellite Grey*, podłokietniki w drzwiach 
również w kolorze Satellite Grey oraz 
listwy ozdobne w kolorze Piano Black. 
Także tutaj wyposażenie standardowe 
obejmuje mocowania fotelików dziecię-
cych ISOFIX na zewnętrznych siedzeniach.

* Szczegółowe informacje na temat tapicerek skórzanych patrz strona 32.
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Powierzchnia MINI Yours Piano Black podświetlona 
stylizowanym wzorem Union Jack świeci w 12 kolo-
rach z płynnymi przejściami.
 
Dźwignia opcjonalnej 7-biegowej skrzyni dwu-
sprzęgłowej lub 8-stopniowej skrzyni automatycz-
nej Steptronic. 

Nawiązanie do umieszczonego pośrodku prędkościomierza w klasycznym  
Mini: centralny zestaw wskaźników. Standardowo wyposażony jest w ekran 
o przekątnej 16,2 cm / 6,5 cala i złącze telefoniczne Bluetooth i można go 
rozszerzyć w trzech stopniach – o funkcję ekranu dotykowego oraz różne 
komfortowe funkcje MINI Connected i aplikacje MINI Connected aż po 
dzielony ekran o przekątnej 22,4 cm / 8,8 cala oferowany przy wyposażeniu 
Connected Navigation Plus. Na zdjęciu przedstawiona jest MINI Connected 
Navigation Plus z ekranem o przekątnej 22,4 cm / 8,8 cala.

WNĘTRZE – PRZEGLĄD 15
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ONE.
Gokartowe właściwości jezdne oferuje już 3-cylindrowy 
silnik benzynowy MINI TwinPower Turbo o pojemno-
ści 1,5 l i mocy 55 kW / 75 KM w One First lub 75 kW / 
102 KM w One – albo 3-cylindrowy silnik wysokoprężny 
MINI Power Turbo o pojemności 1,5 l i mocy 70 kW / 
95 KM. Można go poznać po Safety Bar, uchwycie pokrywy 
bagażnika i lusterkach zewnętrznych w matowym kolorze 
czarnym i listwach grilla w błyszczącym kolorze czarnym. 

COOPER.
Silniki 3-cylindrowe o pojemności 1,5 l w modelach Cooper 
oferują dynamikę i wydajność: silnik benzynowy ma moc 
100 kW/136 KM, a wysokoprężny 85 kW / 116 KM. Znaki 
szczególne: dach i lusterka zewnętrzne w kontrastującym  
kolorze, Safety Bar, listwy grilla i uchwyt pokrywy bagażni-
ka w błyszczącym kolorze czarnym, 15-calowe obręcze kół 
ze stopów lekkich i chromowana końcówka rury wydechowej.
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COOPER S.
Najmocniejsze modele: 4-cylindrowy silnik benzynowy 
o pojemności 2,0 l i mocy 141 kW / 192 KM oraz silnik 
wysokoprężny Common-Rail o pojemności 2,0 l i mocy 
125 kW / 170 KM oferują prawdziwie sportowy napęd. 
Demonstrują to wloty powietrza w zderzaku na masce 
silnika oraz pas tylny z dyfuzorem i centralną końcówką 
rury wydechowej oraz specyficzny spojler tylny.

Każdy model MINI na swoją typową charakterystykę silnika. 
Ale niezależnie od tego, czy jest to silnik 3-, czy 4-cylindrowy, 
benzynowy czy wysokoprężny – wszystkie jednostki napędowe 
MINI wyposażone są w mocną, wydajną i czystą technologię 
MINI TwinPower Turbo.

Wszystkie modele MINI mają standardowo w sportowo zestro-
joną 6-biegową skrzynię manualną. Opcjonalnie oferowana jest 
7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa, w modelu Cooper S alter-
natywnie w konfiguracji sportowej. Cooper SD wyposażony jest 
standardowo w 8-stopniową skrzynię automatyczną Steptronic, 
opcjonalnie również w konfiguracji sportowej. Więcej informacji 
na temat ekstremalnie sportowego modelu John Cooper Works 
uzyskasz u dealerów MINI i na stronie mini.com.pl/jcw

Adaptacyjny układ jezdny zapewnia dodatkowe możliwości 
poprzez dowolnie wybierane tryby MINI Driving Modes.  
W trybie SPORT zapewnia odczuwalnie sztywniejszą pracę 
układu jezdnego, a tym samym jeszcze bardziej sportowe, 
gokartowe właściwości jezdne. 

MODELE 17

SOLIDNY NAPĘD 
DO TWOJEGO 
MINI.



CHILI.

JOHN COOPER WORKS TRIM.

SALT.

PEPPER.

WYBIERZ SWÓJ 
UPGRADE. 

Warianty wyposażenia Salt, Pepper, Chili i John Cooper Works 
Trim mają kolejno coraz szerszy zakres, każdy z nich bazuje na 
niższym wariancie i łącząc pasujące do siebie wyposażenie,  
tworzy harmonijną całość. Rozkładana strona po prawej przed
stawia szczegółowo zawartość każdego wariantu. Więcej infor
macji można uzyskać u dealerów MINI lub w internecie.

MINI.com.pl/konfigurator

Wybór masz również w zakresie konfiguracji 
swojego MINI: oprócz wielu dostępnych pojedynczo 
elementów wyposażenia dodatkowego oferujemy  
4 atrakcyjne warianty wyposażenia Salt, Pepper, 
Chili i John Cooper Works Trim. Wszystkie elementy 
tych pakietów są starannie zestawione i idealnie do  
siebie dopasowane, co jeszcze bardziej ułatwia wybór. 

Oczywiście te pakiety wyposażenia można łączyć 
z innym wyposażeniem dodatkowym i akcesoriami, 
na przykład z Connected Navigation Plus (strona 
40) lub akcesoriami John Cooper Works (strona 46).

18 PAKIETY WYPOSAŻENIA 19



SALT. PEPPER.
Pakiet wyposażenia Salt oferuje dodatkową porcję komfortu 
i techniki: dywaniki welurowe, fotel pasażera obok kierowcy 
z regulacją wysokości, pakiet oświetlenia i schowków, klima
tyzację (MINI One/Cooper), komputer pokładowy i reflektory 
przeciwmgłowe – doskonała baza dla tych, którzy cenią sobie 
więcej komfortu.

Pakiet Pepper – oprócz wyposażenia Salt – obejmuje pakiet 
MINI Excitement. Zawiera on oświetlenie ambientowe 
z oświetleniem kaskadowym, światła powitalne, światła 
w klamkach i światła do wysiadania oraz projekcję logo  
MINI z lusterka zewnętrznego kierowcy. Inne elementy  
wyposażenia to:

 klimatyzacja automatyczna
 czujnik deszczu
 skórzana kierownica sportowa
 lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii (One/D)
 15" Heli Spoke (One/D) i 16" Loop Spoke (Cooper/D) 

JOHN COOPER WORKS TRIM.CHILI.
Pakiet ten łączy wyposażenie Salt, Pepper i Chili oraz 
wybrane elementywyposażenia zewnętrznego i wyposaże-
nia wnętrza z programu John Cooper Works. Rezultatem 
tego jest maksymalnie sportowy wygląd obejmujący takie 
elementy jak: 
 

 skórzana kierownica sportowa John Cooper Works
  fotele sportowe John Cooper Works z wbudowanym  
zagłówkiem i tapicerką Double Stripe Carbon Black

 Performance Control (One/Cooper)
 spojler tylny
 pakiet 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
 17" Track Spoke Black

Oprócz elementów wyposażenia wariantu Salt i Pepper 
pakiet Chili oferuje jeszcze bardziej sportowy styl i innowa-
cyjne rozwiązania. Między innymi: 

 dynamiczny regulator prędkości 
 MINI Driving Modes 
  fotele sportowe obite tkaniną i skórą  
Diamond Carbon Black 

  reflektory i reflektory przeciwmgłowe w technologii  
diodowej 

 16" Victory Spoke (One/D) 
 17" Tentacle Spoke (Cooper/D)
 17" Cosmos Spoke (Cooper S/SD) 



Pepper White Electric Blue*

Solaris Orange* Kolor specjalny MINI Yours Lapisluxury BlueChili Red

KAŻDY KOLOR 
WPADA W OKO.

Kolor standardowy Moonwalk Grey*

Emerald Grey*
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Starlight Blue*

White Silver*

British Racing Green*Midnight Black*

Melting Silver* Thunder Grey*/**

Dach i lusterka zewnętrzne.

Aspen White Jet Black Kolor karoserii

 * Metalizowany.
 ** Tylko w / SD Cooper S.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 21
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16 SPOSOBÓW NA  
INDYWIDUALNOŚĆ. 

12

 7
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3 4 5 6

8 9 10

13 14 15 16

1   17" Rail Spoke 2-tone 

2   18" MINI Yours Vanity Spoke 
2-tone

3   18" John Cooper Works  
Cup Spoke 2-tone*

4  18" Cone Spoke 

5  18" Cone Spoke white

6   18" High Spoke 596  
Bicolor Orbit Grey, anodowane**

 7   18" John Cooper Works Cross 
Spoke 506 Jet Black**

8    17" John Cooper Works Track 
Spoke Black*

9  17" Roulette Spoke 2-tone

10  17" Cosmos Spoke

11  17" Cosmos Spoke Black

12  17" Tentacle Spoke

13  17" Propeller Spoke 2-tone

14  16" Victory Spoke Black

15  16" Loop Spoke

16  15" Heli Spoke

 * Tylko w połączeniu z pakietem John Cooper Works lub John Cooper Works Trim.
 ** Dostępne na stronie mini.com.pl/akcesoria  
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MNÓSTWO MIEJSCA  
NA TWÓJ STYL.
Zaprojektuj wnętrze swojego MINI według swojego gustu. Do wyboru masz 4 różne wersje linie 
kolorystyczne, 6 powierzchni wewnętrznych i inne opcje, które możesz indywidualnie łączyć 
z tapicerkami i innymi elementami wyposażenia. Szczegóły możesz zobaczyć na następnej  
podwójnej stronie. 

Panorama wnętrza po prawej przedstawia tapicerkę skórzaną Chester Malt Brown*, pasującą 
linię kolorystyczną Malt Brown oraz powierzchnie wewnętrzne MINI Yours Interior Style Piano 
Black z iluminacją, elementy strukturalne i pierścienie ozdobne w kolorze Piano Black. 

* Szczegółowe informacje na temat tapicerek skórzanych patrz strona 32.
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3
3

4

4

4

4

ELEMENTY WNĘTRZA. 
Podstawę Twojego indywidualnego wnętrza tworzą 4 elementy stylistyczne: Colour Line (1) określa barwę 
podłokietników w drzwiach i dolnej części deski rozdzielczej. Wybór powierzchni wewnętrznych (2) 
określa materiał listew ozdobnych drzwi i listwy ozdobnej kokpitu oraz przynależnych elementów struktu-
ralnych (3). W wersji MINI Yours Interior Style Fibre Alloy w listwie ozdobnej drzwi znajduje się lamówka 
z oświetleniem ambientowym. Dodatkowe możliwości indywidualizacji daje wybór koloru pierścieni deko-
racyjnych (4) wokół głośników, klamek, nawiewów powietrza i dźwigni biegów.

MINI.com.pl/konfigurator
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Carbon Black Malt Brown Glowing Red Satellite Grey

1   4 wersje Colour Line.  

Stylistyka wnętrza MINI 
Yours Fibre Alloy**

Dark Silver Black Chequered**Piano Black* Hazy Grey (brak listwy 
ozdobnej w drzwiach)

2   6 powierzchni wewnętrznych.

Wyposażenie wnętrza  
Chrome Line

3   2 elementy strukturalne.

4   2 pierścienie dekoracyjne.

Elementy strukturalne są w kolorze Piano Black, jeżeli wybrano opcjonalne powierzchnie wewnętrzne.  
W wyposażeniu standardowym MINI One i MINI Cooper utrzymane są w kolorze Hazy Grey.  

MINI Yours  
Piano Black z iluminacją**

Piano Black

 * Baza dla MINI Yours Customised, przewidywana dostępność od połowy 2018 r.
 ** Z listwami dekoracyjnymi drzwi w kolorze Piano Black.

1

2 3

2    Colour Line Satellite Grey, listwa dekoracyjna 
drzwi, elementy strukturalne i pierścienie 
dekoracyjne w kolorze Piano Black

3    Listwa ozdobna kokpitu stylistyki 
wnętrza MINI Yours Fibre Alloy

1    Colour Line Carbon Black, listwa dekoracyjna 
kokpitu MINI Yours Interior Style Piano Black 
z iluminacją Union Jack, elementy strukturalne 
w kolorze Piano Black



1

2 3
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DETALE, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ: 
MINI YOURS.
Każde MINI jest wyjątkowe – ale jeszcze bardziej wyjątkowe jest wypo-
sażenie z oferty stylistycznej MINI Yours. MINI Yours to maksymalna 
ekskluzywność i indywidualność, bo za każdym elementem stoi niezwykła 
historia oraz brytyjskie tradycje rzemiosła. 

Widać i czuć to w wielu detalach: tapicerkę MINI Yours można rozpoznać 
po logo MINI Yours z motywem Union Jack i igłą krawiecką (1). Skórzana 
kierownica sportowa MINI Yours (2) obita skórą Nappa z kontrastującym 
szwem świetnie leży w dłoniach, a 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich 
MINI Yours Vanity Spoke 2-tone (3), częściowo polerowane i lakierowane 
w ekskluzywnym kolorze Spectre Grey wpadają w oko podobnie jak lakier 
karoserii MINI Yours Lapisluxury Blue – ciemna ultramaryna o spektaku-
larnej głębi (3).

MINI YOURS 29
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MINI YOURS  
CUSTOMISED.
Szukasz auta z unikalnymi detalami 
odpowiadającymi dokładnie Twojemu 
stylowi? Odkryj możliwości, jakie daje 
MINI Yours Customised, i wykaż się 
kreatywnością. Stwórz do 4 specjalnych 
unikalnych detali wyposażenia według 
swoich wyobrażeń i spraw, aby Twoje 
MINI było tak niepowtarzalne jak Ty. 
Swoje zindywidualizowane wyposażenie 
MINI możesz wybierać i zestawiać 

w sklepie internetowym MINI Yours 
Customised na smartfonie, tablecie 
lub komputerze. Cyfrowe technologie, 
takie jak druk 3D czy laser, umożliwiają 
zapewnienie najwyższej jakości i dopa-
sowania.  

30

Odkryj więcej na stronie
yours-customised.mini

3 4

 * Dostępność od połowy 2018 r.
 ** Możliwość połączenia z pakietem oświetlenia. Dostępność może być różna w zależności od rynku.

Tak to działa:
Wejdź do sklepu internetowego na stronie yours-customised.mini – wybierz produkt i zaprojektuj go według swojej wizji – obejrzyj 
gotowy produkt online w samochodzie lub na nim – zapisz i zamów go – zamontuj swój unikat samodzielnie lub u dealera MINI.

1  INDYWIDUALNE OZDOBNIKI BOCZNE 
 Pokaż, co Cię kręci, poprzez samodzielnie zaprojektowane  
 ozdobniki boczne. Wybierz spośród wielu opcji dowolny  
 wzór i swój indywidualny napis. Możliwe są różne wersje  
 oferowane w zestawie na lewą i prawą stronę. 

2  INDYWIDUALNA LISTWA DEKORACYJNA  
 PO STRONIE PASAŻERA* 
 Aby mieć swój ulubiony motyw zawsze w zasięgu wzroku,  
 stwórz swoją własną wykonaną w druku 3D listwę deko- 
 racyjną po stronie pasażera – do wyboru masz różne kolory  
 i wzory oraz specjalne symbole. Motyw możesz uzupełnić  
 o indywidualny tekst lub imię. Warunkiem jest wyposażenie  
 Piano Black*, przy którym listwa dekoracyjna daje się  
 łatwo wymienić. 

3  PODŚWIETLANE LISTWY PROGOWE  
 Z INDYWIDUALNYM NAPISEM 
 Twój napis na listwach progowych wykonany będzie  
 w nowoczesnej technologii laserowej – do wyboru jest  
 kolor czarny i szczotkowane aluminium. Po stronie  
 kierowcy i pasażera można wybrać różne wzory, od  
 symboli po własny autograf. Podświetlenie diodami  
 zasilanymi baterią.  

4  PROJEKCJA ŚWIETLNA PRZY OTWIERANIU DRZWI
 Stwórz przeźrocze do swojego indywidualnego oświetlenia  
 drzwi** i wybierz motyw, jaki ma być wyświetlany na ziemi  
 po otwarciu drzwi – może to być symbol, wzór czy Twój  
 własny podpis albo inicjały. Możliwe są różne motywy na  
 lewą i prawą stronę. 
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Fotel standardowy One/Cooper
Tkanina Firework 
Carbon Black

Fotel sportowy 
Tkanina i skóra  
Diamond Carbon Black

Fotel sportowy Cooper S
Tkanina Double Stripe 
Carbon Black

Fotel sportowy 
Tkanina i skóra ekologiczna 
Black Pearl, Carbon Black

MINI YOURS.

PERFEKCYJNE 
TRZYMANIE 
NA PERFEK-
CYJNYCH  
ZAKRĘTACH.

Wysiłek, który się opłaca: skóra 
doskonała w dotyku, motyw 
Union Jack na tyle zagłówka czy 
charakterystyczne lamówki – 
pracochłonne wykończenie foteli 
MINI Yours z powierzchniami 
obitymi wyjątkowo ekskluzywną 
skórą Lounge* w kolorze Carbon 
Black doceniać będziesz za 
każdym razem.

 * Skóra obejmuje powierzchnie siedzenia i oparcia oraz zagłówki foteli przednich i tylnych. 
 ** Skóra obejmuje powierzchnie siedzenia oraz zagłówki foteli przednich i tylnych.
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Fotel sportowy John Cooper Works 
Skóra ekologiczna i skóra 
Carbon Black

Fotel sportowy John Cooper Works 
Skóra ekologiczna i tkanina 
Carbon Black

Fotel sportowy 
Skóra Chester** 
Malt Brown

Tkanina, skóra czy połączenie tych obu materiałów, maksymalny 
komfort czy sportowe trzymanie boczne na szybko pokonywanych 
zakrętach – do wyboru masz 10 tapicerek, które pozwolą Ci 
siedzieć w swoim MINI dokładnie tak jak lubisz. Dealerzy MINI 
zaprezentują Ci odpowiednie wzorniki.

MINI.com.pl/konfigurator

Fotel sportowy 
Skóra Lounge** 
Satellite Grey

Fotel sportowy 
Skóra Cross Punch** 
Carbon Black
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MULTITASKING DLA WSZYSTKICH.

1

3

2

4

Wszystkie kierownice MINI 
wyposażone są standardowo 
w przyciski wielofunkcyjne 
do obsługi radia czy zestawu 
głośnomówiącego z kierowni-
cy. Szczególnie ekskluzywna 
jest wersja MINI Yours obita 
skórą Nappa (1) oraz sporto-
wa kierownica skórzana John 
Cooper Works (2) z czerwonymi 
szwami.

1  Skórzana kierownica  
 sportowa MINI Yours 

2  Skórzana kierownica  
 sportowa John Cooper  
 Works

3  Skórzana kierownica  
 sportowa (standard  
 w MINI Cooper S)

4  3-ramienna kierownica  
 podstawowa (standard  
 w MINI One/Cooper)
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NADAJE ŚWIATŁU  
LEPSZY WYGLĄD.

36

Dalekowzroczne podejście: opcjonalne światła diodowe 
z funkcją Matrix zapewniają optymalną widoczność po zmroku. 
Nowoczesna stylistyka zapewnia niepowtarzalny wygląd, a dio-
dowe światła dzienne i diodowe kierunkowskazy są elegancko 
wkomponowane w zewnętrzne pierścienie świetlne reflektorów. 
Szczególnie sportowo prezentują się opcjonalne elementy ze-
wnętrzne w kolorze Piano Black z czarnym obramowaniem 

reflektorów, atrapy chłodnicy i lamp tylnych dostępne tylko 
w MINI Cooper S i SD. Lampy tylne w trwałej technologii dio-
dowej oferowane są standardowo we wszystkich 3-drzwiowych 
i 5-drzwiowych modelach MINI. Przedstawiony tutaj typowo 
brytyjski wzór flagi Union Jack oferowany jest w połączeniu ze 
wszystkimi opcjonalnymi reflektorami diodowymi. 
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WSPARCIE, 
KOMFORT, 
INNOWACYJNOŚĆ.

Na życzenie oferowane są w pełni diodowe reflektory adapta-
cyjne ze zintegrowanymi światłami zakrętowym i dziennymi 
oraz funkcją Matrix. Funkcja Matrix sterowana jest za pomocą 
kamery, która rozpoznaje pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka 
oraz pojazdy poprzedzające i wyłącza na chwilę odpowiednią 
część strumienia światła, tak aby nie trzeba było wyłączać 
świateł drogowych (patrz ilustracja powyżej).

1 To się nazywa uważna jazda: wyświetlacz 
MINI Head-Up wskazuje najważniejsze 
parametry tak, aby kierowca nie musiał 
odrywać wzroku od drogi. W zależności 
od wyposażenia informuje na przykład 
o ograniczeniach prędkości, zakazach 
wyprzedzania, wyświetla wskazówki 
nawigacyjne i aktualne ustawienie 
regulatora prędkości. System asystujący 
kierowcy pomaga zapobiegać kolizjom 

FUNKCJA MATRIX: ŚWIETLANE WIDOKI.

38

1

Innowacyjna automatyczna 7-biegowa skrzynia 
dwusprzęgłowa z ergonomiczną dźwignią biegów 
zmienia przełożenia bez przerywania transmisji 
napędu, poprawia komfort i oszczędza paliwo.  

Asystent parkowania wspiera Cię aktywnie podczas 
szukania miejsca parkingowego i przy parkowaniu 
równoległym. Kamera cofania wskazuje na central-
nym zestawie wskaźników MINI strefę za pojazdem 
(bez ilustracji). 

2

2

z innymi pojazdami i pieszymi. Na przykład dzięki aktywnej regu-
lacji prędkości utrzymuje prawidłowy odstęp od poprzedzającego 
pojazdu, skraca drogę hamowania przy dużych prędkościach, a w ru-
chu miejskim może również samodzielnie inicjować hamowanie. 

W razie wypadku inteligentne połączenie alarmowe MINI powia-
domi służby ratunkowe o Twojej lokalizacji, kierunku jazdy i skali 
wypadku. Dzięki temu pomoc szybciej dotrze na miejsce (bez 
ilustracji).
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MINI CONNECTED:  
POŁĄCZENIE Z DZI-
SIEJSZYM 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 łado-
waniem bezprzewodowym. Umożliwia indukcyjne ładowanie kompatybilnych telefonów oraz 
łączność z anteną dachową. Oprócz wielu innych funkcji online z zakresu skomunikowanej 
nawigacji pakiet zawiera też przetwarzanie mowy online, MINI Connected XL oraz przygotowanie 
do Apple CarPlay.

MINI Connected to idealne połączenie pomiędzy Twoim MINI a Twoim cyfro-
wym życiem. 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 na-
wigacja 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
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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 drogo
we. 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, aplika
cja 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 parko
wania oraz odbiór wiadomości i prognoz pogody dla miejsc na 
trasie i u celu. 

PRZYGOTOWANIE DO APPLE CARPLAY.
Przygotowanie do Apple CarPlay umożliwia proste połączenie  
Twojego iPhone’a z monitorem pokładowym, elementami  
obsługi i głośnikami w Twoim MINI. Dzięki temu będziesz  
mieć dostęp do aplikacji na iPhonie również podczas jazdy. 

SPOTIFY.
Szereg aplikacji przystosowanych do MINI Connected umożliwi 
Ci słuchanie Twojej ulubionej muzyki podczas jazdy. Na przy
kład Spotify pozwoli Ci odkrywać aktualne nowości muzyczne 
i tworzyć indywidualne playlisty.

WYBRANE INTERAKTYWNE FUNKCJE. WYBRANE FUNKCJE Z ZAKRESU INTELIGENTNEJ NAWIGACJI.

INTEGRACJA KALENDARZA.
MINI Connected importuje cele z Twojego kalendarza w smart
fonie. 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 restaurację. 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 prze
jęte 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 po d
łokietniku środkowym. Bezpośrednie połączenie z anteną  
zewnętrzną zapewnia lepszą jakość dźwięku. Większość 
urządzeń obsługuje obie funkcje; w razie wątpliwości należy 
zasięgnąć informacji u dealera MINI.



APLIKACJA MINI CONNECTED.

Aplikacja MINI Connected umożliwia zdalne 
otwieranie i zamykanie Twojego MINI za pomocą 
smartfonu oraz sprawdzanie aktualnej lokaliza-
cji i informacji o pojeździe. Wprowadź jeszcze 
w domu cel podróży i importuj go bezpośrednio do 
systemu nawigacyjnego. Aplikacja przypomni Ci 
o odpowiedniej porze wyjazdu – na bazie aktualnych 
komunikatów drogowych. Te i inne funkcje aplika-
cji na smartfony w znacznym stopniu rozszerzają 
funkcjonalność Twojego MINI. 

Aplikacje samochodowe MINI Connected dostarczą 
Ci w drodze na przykład aktualne wiadomości, ko-
munikaty o pogodzie i sytuacji na drogach, pomogą 
znaleźć najbliższe miejsce do zaparkowania albo 
tanią stację paliw w pobliżu.  

ROZPOZNAWANIE NATURALNEJ MOWY. KOMUNIKATY 
DROGOWE W CZASIE RZECZYWISTYM. 
Rozpoznawanie naturalnej mowy z przetwarzaniem mowy na zewnętrznym serwerze w istotnym 
stopniu zwiększa komfort podawania komunikatów głosowych. Asystent głosowy MINI Connected 
rozpoznaje teraz zdania w różnych wariacjach, rozumie wiele skrótów, a nawet przerywane sekwencje. 
Ułatwia to głosowe sterowanie Twoim MINI i pozwala łatwiej wprowadzać cele podróży czy doko-
nywać ustawień. 
 
Funkcja RTTI – Real Time Traffic Information – w MINI Connected dostarcza opcjonalnemu syste-
mowi nawigacyjnemu zawsze aktualne dane o sytuacji na drogach. W przypadku nagłych utrudnień 
w ruchu system oblicza spodziewanie opróżnienie i proponuje najlepsze trasy alternatywne.

mini.com.pl/rozpoznawaniemowy



USŁUGA MINI CONCIERGE.
Idealny osobisty asystent jest do Twojej dyspozycji przez całą dobę i niezawodnie wywiązuje się ze swoich 
zadań. Możesz się z nim skontaktować łatwo bezpośrednio na ekranie dotykowym w Twoim MINI. Szybkie 
i bezpieczne łączenie głosowe nawiązywane jest za pośrednictwem karty SIM w samochodzie – również za 
granicą i bez dodatkowych kosztów. 

Usługa Concierge wyszukuje adresy w kraju i za granicą i wprowadza je bezpośrednio do menu nawigacji. 
Zna dyżurne apteki, rozkłady lotów, repertuary kin i może nawet zarezerwować pokój w hotelu.

mini.com.pl/uslugaconcierge
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INTELIGENTNE  
SKOMUNIKOWANIE MINI.
Nowe funkcje MINI Connected oferują niespotykaną w segmencie małych samochodów różnorodność  
cyfrowych usług na poziomie premium. Inteligentne skomunikowanie MINI zapewnia wbudowana  
w pojeździe karta SIM zgodna ze standardem 4G. Umożliwia ona również korzystanie z MINI TeleService 
oraz inteligentnego połączenia alarmowego z automatyczną lokalizacją i rozpoznaniem skali wypadku.



TWOJE CENTRUM  
KOMUNIKACJI.

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:  
wysokiej jakości funkcja nawigacji z ekranem o przekątnej 
16,2 cm / 6,5 cala, funkcją komunikatów drogowych w cza-
sie rzeczywistym, automatyczną aktualizacją map online, 
rozszerzonymi usługami MINI Connected i funkcją Apple 
CarPlay.

1 2

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.

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.
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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.

3 4
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AKCESORIA JOHN COOPER WORKS.  
ZADZIORNY WYGLĄD. 

1

2

3

46

Akcesoria JCW o dynamicznym wyglądzie dadzą Twojemu 
MINI sportowy charakter. Mocnym punktem programu są 
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich JCW Cross Spoke 
506 w błyszczącym kolorze czarnym (2). Wykonane są z kutego 
aluminium, częściowo polerowane, frezowane i zoptymalizowane 
pod względem masy. 

Perfekcyjnym uzupełnieniem wyglądu auta są charakterystycz-
ne obudowy lusterek zewnętrznych JCW (1) oraz sportowa 
wstawka wlotu powietrza JCW (3) z ultralekkiego karbonu.

Akcesoria John Cooper Works 
mini.com.pl/akcesoria
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DAJEMY NAPĘD  
MOBILNOŚCI.
Jeszcze nigdy świat nie zmieniał się tak szybko, jeszcze nigdy ludzie nie byli tak skomunikowani, a wymo-
gi 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.

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
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SERWIS MINI.
Wartości, które pielęgnujemy. Serwis MINI.
 
Partnerzy Serwisowi MINI podzielają Twoją pasję. Możesz spokojnie powie-
rzyć 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 ustawo-
wego 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

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 wyłą-
czyć. 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 poszcze-
gólnych 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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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 środo-
wiska, oraz że dotrzymane zostały wszystkie okresy przeglądowe wyznaczone przez producenta.

MINI FINANCIAL SERVICES.

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 Alliznz 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 i dzięki temu nie blokujesz kapitału i zachowujesz 
finansową elastyczność. A jeżeli chcesz mieć MINI na własność, to polecamy 
kredyt MINI przy atrakcyjnych ratach, bo to Ty decydujesz o okresie kredyto-
wania, wysokości raty i wpłaty początkowej.

A MINI SMILE to oferuje Ci opcjonalny pakiet ubezpieczeniowy1 do atrak-
cyjnego 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.
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DANE TECHNICZNE 3-DRZWIOWEGO MINI.

Silnik/skrzynia biegów1, 2 One First One One D* Cooper Cooper D* Cooper S Cooper SD*

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

Pojemność cm3 1499 1499 1496 1499 1496 1998 1995

Moc maksymalna przy prędkości 
obrotowej

kW/KM/ 
1/min

55/75/ 
3500 – 6500 

75/102/ 
3900 – 6500

70/95/ 
4000

100/136/ 
4500 – 6500

85/116/ 
4000

141/192/ 
5000 – 6000

125/170/ 
4000

Maks. moment obrotowy/ 
prędkość obrotowa

Nm/obr/min 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1500 – 2500 220/1480 – 4200 270/1750 – 2250 280/1350 – 4600 360/1500 – 2750

Stopień sprężania / zalecane paliwo : 1 10,2/LO 91-98 10,2/LO 91-98 16,5/ON 11/LO 91-98 16,5/ON 11/LO 91-98 16,5/ON

Osiągi1

Prędkość maksymalna km/h 175 195 [195] 190 210 [210] 205 [204] 235 [235] [225]

Przyspieszenie 0-100 km/h s 12,8 10,1 [10,2] 11,2 7,9 [7,8] 9,2 [9,3] 6,8 [6,7] [7,2]

Elastyczność 80-120 km/h (V bieg) s 15,5 12,1 12,0 9,3 [–] 9,1 [–] 6,4 [–] [–]

Zużycie paliwa1, 2

Cykl miejski l/100 km 6,0 – 5,9 6,1 – 6,0
[6,0 – 5,7]

4,4 – 4,3 6,4 – 6,2
[6,0 – 5,8]

4,5 – 4,4 
[4,3 – 4,2]

7,8 – 7,7
[6,7 – 6,6] [4,8 – 4,7]

Cykl pozamiejski l/100 km 4,5 – 4,3 4,4 – 4,2
[4,5 – 4,2]

3,6 – 3,4 4,5 – 4,3
[4,4 – 4,1] 3,6 [3,5] 5,1

[4,5 – 4,4] [3,9]

Cykl mieszany l/100 km 5,0 – 4,9 5,0 – 4,9
[5,0 – 4,8]

3,9 – 3,8 5,2 – 5,0
[5,0 – 4,8 ] 3,9 [3,8] 6,1 – 6,0

[5,3 – 5,2] [4,2]

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 115 – 111 115 – 111
[114 – 109]

102 – 99 118 – 114
[114 – 109]

103 – 102 
[100 – 99]

139 – 138
[120 – 119] [111 – 110]

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 40 40 44 40 44 44 44

Zasięg km 815 815 [835] – 800 [835] – 735 [830] –

Masa1 / Pojemność1

Masa własna wg UE3 kg 1185 1190 [1215] 1225 1185 [1210] 1240 [1260] 1270 [1280] [1315]

Dopuszczalna masa całkowita kg 1565 1570 [1600] 1615 1565 [1595] 1635 [1650] 1640 [1635] [1700]

Ładowność kg 455 455 [460] 465 455 [460] 470 [465] 445 [430] [460]

Dopuszczalny nacisk osi przedniej / 
tylnej kg 860/760 870/760

[900/760]
910/765 870/755  

[900/755]
930/755
[945/755]

920/765
[935/765] [975/765]

Pojemność bagażnika l 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731

Koła

Rozmiar opon 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 195/55 R16 87W 195/55 R16 87W

Rozmiar obręczy kół 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 6,5 J x 16 6,5 J x 16

Materiał stal stal stal stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki

1 Wszystkie dane dotyczą modeli ze standardową 6-biegową skrzynią manualną. Wartości w[ ] dotyczą pojazdów z7- i8-stopniową skrzynią Steptronic. 
2 Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2, 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 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.
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14
14

1501 (1485)

2495

3821 (3850)

749 (757) 577 (598)

1501 (1485)

1727

WYMIARY 3-DRZWIOWEGO MINI.

Wszystkie wartości w milimetrach.  
Wartości dla Cooper S w nawiasach.
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DANE TECHNICZNE 5-DRZWIOWEGO MINI.

Silnik/skrzynia biegów1, 2 One First One One D* Cooper Cooper D* Cooper S Cooper SD*

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

Pojemność cm3 1499 1499 1496 1499 1496 1998 1995

Moc maksymalna przy  
prędkości obrotowej

kW/KM/ 
1/min

55/75/ 
3500 – 6500 

75/102/ 
3900 – 6500

70/95/ 
4000

100/136/ 
4500 – 6500

85/116/ 
4000

141/192/ 
5000 – 6000

125/170/ 
4000

Maks. moment obrotowy / prędkość 
obrotowa

Nm/1/min 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1500 – 2500 220/1480 – 4200 270/1750 – 2250 280/1350 – 4600 360/1500 – 2750

Stopień sprężania / zalecane paliwo :1 10,2/LO 91-98 10,2/LO 91-98 16,5/ON 11/LO 91-98 16,5/ON 11/LO 91-98 16,5/ON

Osiągi1

Prędkość maksymalna km/h 172 192 [192] 187 207 [207] 203 [202] 235 [235] [223]

Przyspieszenie 0 – 100 km/h s 13,4 10,3 [10,5] 11,6 8,2 [8,1] 9,4 [9,6] 6,9 [6,8] [7,3]

Elastyczność 80 – 120 km/h (V bieg) s 16,5 12,9 [–] 12,5 9,6 [–] 9,4 [–] 6,7 [–] [–]

Zużycie paliwa1, 2

Cykl miejski l/100 km 6,1 – 5,9 6,1 – 6,0
[5,9 – 5,8]

4,4 – 4,3 6,4 – 6,3
[6,1 – 5,9]

4,5 – 4,4 
[4,6 – 4,5]

8,0 – 7,9
[6,8]

[4,8 – 4,7]

Cykl pozamiejski l/100 km 4,5 – 4,4 4,5 – 4,3
[4,5 – 4,3]

3,6 – 3,5 4,6 – 4,4
[4,5 – 4,2]

3,6 [3,6] 5,3 – 5,2
[4,6]

[3,9]

Cykl mieszany l/100 km 5,1 – 4,9 5,1 – 4,9
[5,0 – 4,8]

3,9 – 3,8 5,2 – 5,1
[5,0 – 4,8]

4,0 – 3,9
[4,0 – 3,9]

6,3 – 6,2
[5,4]

[4,2]

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 116 – 112 116 – 112
[115 – 110]

103 – 101 120 – 116
[115 – 110]

104 – 103
[104 – 103]

143 – 141
[124 – 123]

[112 – 110]

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 40 40 44 40 44 44 44

Zasięg km 815 815 [835] – 785 [835] – 710 [815] –

Masa1 / Pojemność1

Masa własna wg UE3 kg 1240 1240 [1270] 1280 1220 [1250] 1280[1305] 1330 [1340] [1370]

Dopuszczalna masa całkowita kg 1680 1680 [1705] 1735 1670 [1700] 1740 [1755] 1750 [1770] [1770]

Ładowność kg 515 515 [510] 530 525 535 [525] 495 [505] [475]

Dopuszczalny nacisk osi przedniej / 
tylnej

kg 900/850 900 [925]/850 940/855 910/835 
[940/835]

950 [970]/850 950 [970]/860 [1005/860]

Pojemność bagażnika l 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941

Koła

Rozmiar opon 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 195/55 R16 87W 195/55 R16 87W

Rozmiar obręczy kół 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 6,5 J x 16 6,5 J x 16

Materiał stal stal stal stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki
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1 Wszystkie dane dotyczą modeli ze standardową 6-biegową skrzynią manualną. Wartości w[ ] dotyczą pojazdów z7- i8-stopniową skrzynią Steptronic. 
2 Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2, 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 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.

14
25

2567

3982 (4005) 

749 (757) 666 (681)

1501 (1485)

1727

1501 (1485)

WYMIARY 5-DRZWIOWEGO MINI.

Wszystkie wartości w milimetrach.  
Wartości dla Cooper S w nawiasach. 
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CHCESZ DOŚWIADCZYĆ  
CZEGOŚ NOWEGO?
Po doczytaniu do tego miejsca wiesz już, co oznacza MINI – teraz musisz tylko 
sprawdzić, jak się nim jeździ. Twój dealer MINI z przyjemnością Ci to umożliwi. 
Umów się na jazdę próbną, usiądź za kółkiem i włącz silnik. Wciśnij gaz i poznaj 
zwinność oraz unikalne gokartowe właściwości jezdne, z których słynie MINI.  
Przygotuj się na dzień pełen wrażeń. 

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 sprze-
daży 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 infolinia MINI:  
tel.: 800 69 6464

facebook.com/MINI.Polska

ORYGINALNE AKCESORIA MINI 
MINI.com.pl/akcesoria

KOLEKCJA MINI 
MINI.com.pl/lifestyle 
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