MINI CLUBMAN.

ВПЕВНЕНИЙ СТИЛЬ,
ІДЕАЛЬНА ФОРМА.
Вишуканість досягається там, де практичність – стильна, а стиль
– практичний. Прикладом тому служить MINI Clubman. На перший
погляд, це класичний MINI з усім британським шармом і привабливістю
оригіналу. Однак на другий погляд 6-дверна модель демонструє цілий
ряд практичних функцій, а також адаптивний просторий інтер'єр.
Зосередьтеся на деталях і зверніть увагу на високоякісні матеріали і
унікальний стиль, які роблять його кращим за всіх інших автомобілів
цього класу.
Справжній універсал – достатньо маневрений для того, щоб в місті
відчувати себе як вдома. У той же час він пропонує весь простір і комфорт,
які необхідні для дійсно розслаблюючого водіння в тривалих поїздках.
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Доступність стандартного і додаткового устаткування, а також конфігурації опцій можуть відрізнятися в залежності від країни для всіх моделей, представлених в цій брошурі. Для отримання детальної
інформації щодо доступності окремих опцій, будь ласка, зв'яжіться з вашим дилером MINI.

ПРАКТИЧНІ ІДЕЇ,
ЩО ОБГОРНУТІ В
СТИЛЬ.
Поліпшите обрану вами обробку салону за допомогою ряду
багатофункціональних пакетів: пакет Driving Assistant
Plus включає такі функції, як система попередження про
зіткнення і наближення пішоходів, а також круїз-контроль.
Вбудований асистент паркування по допоможе вам знайти
паркувальне місце і підтримує вас при паралельному
паркуванні (1). З пакетом Comfort Package Plus вам ще більше
сподобається перебувати в вашому MINI завдяки обігріву
сидіння і рульового колеса, автоматичного кондиціонування
повітря (2), практичної системи наскрізного завантаження
(4), а також комфортному доступу з функцією Easy Opener
для багажного відділення (7).
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Також доступний ряд індивідуальних опцій, щоб
зробити ваш MINI таким, яким ви хочете його, - до них
відносяться стильний зовнішній вигляд Piano Black (5),
повністю світлодіодні фари з функцією Matrix light (5) і
великогабаритний панорамний скляний люк (6).
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НЕ ПРОСТО
ДВИГУН, А
РУШІЙНА
СИЛА.
Лінійка з шести двигунів MINI Twin Power
Turbo для MINI Clubman забезпечує всю
необхідну продуктивність в будь-яких
умовах. Cпортивний чотирициліндровий
двигун Cooper S/SD, який також доступний
з повним приводом ALL4 для максимальної
стійкості і чудового зчеплення з дорогою, є
абсолютним лідером.
Його більший розмір жодним чином не
применшує відчуття класичного картингу,
особливо з урахуванням того, що водій,
який полюбляє більш динамічне водіння,
може опустити шасі на 10 мм. З режимами
водіння MINI ви можете адаптувати
Clubman до бажаного типу водіння в
будь-який момент: опціональна система
динамічного управління амортизаторами
налаштовує підвіску так, щоб забезпечити
помітне підвищення комфорту при русі
в режимах MID і GREEN. Режим SPORT
використовує переваги більш динамічного
налаштування підвіски і дозволяє змінювати
характеристики рульового управління і
акселератора одним натисканням кнопки.

COOPER S.
Повний вперед: 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий
двигун потужністю 140 кВт/190 к.с. забезпечує ідеальну
продуктивність на будь-якій місцевості. Продовженням
теми є атлетичний зовнішній вигляд автомобіля з
повітрозабірниками в бампері і капоті, задній фартух зі
вставкою дифузора, центральні подвійні вихлопні труби і
задній спойлер для конкретної моделі.

COOPER.
Поєднання динаміки та ефективності: 1,5-літровий
трициліндровий бензиновий двигун потужністю 100
кВт/136 к.с. і 2,0-літровий чотирициліндровий дизельний
двигун потужністю 110 кВт/150 к.с. Особливості: хромована
вихлопна труба, а також дах і дзеркала заднього виду в
контрастному кольорі (опція).

ONE.
Відчуття картингу починається з 1,5-літрового
трьохциліндрового бензинового двигуна потужністю
75 кВт/102 к.с. або 1,5-літрового трьохциліндрового
дизельного двигуна потужністю 85 кВт/116 к.с., обидва з
яких оснащені технологією MINI Twin Power Turbo. Колір
дзеркал заднього виду завжди відповідає кольору кузова.

ПОКАЖІТЬ
УСІМ СВІЙ
СТИЛЬ.

Варіанти оснащення MINI Clubman повністю
орієнтовані на те, щоб максимально допомогти
вам підкреслити свій індивідуальний стиль.
Перший крок до точного налаштування вашого
самовираження – це вибрати один з варіантів
обробки салону – Classic, John Cooper Works або
MINI Yours. Їх можна комбінувати з додатковими
багатофункціональними пакетами відповідно до
ваших конкретних вимог. Третій крок - вибрати
індивідуальні опції для створення власного
автомобіля за індивідуальним замовленням.
Деякі варіанти оснащення, пропоновані з обробкою,
показані тут в трьох попередньо налаштованих
прикладах – кожен змодельований MINI Clubman
Cooper S. Дізнайтеся більше про доступні варіанти
обробки у свого дилера MINI або відвідайте вебсайт MINI.

КЛАСИЧНА ОБРОБКА.
ВОДІННЯ ЗІ СТИЛЕМ.
- Лакофарбове покриття в кольорі Indian Summer Red
- Дах і дзеркала заднього виду кольору Jet Black.
- 18” легкосплавні диски Multiray Spoke двоколірні
(Cooper S)
- Сидіння з тканини/шкірозамінника кольору
Black Pearl.
- Внутрішні поверхні кольору Piano Black.
- Підсвічування салону, пакет освітлення і пакет
Excitement
- Килимки

ОБРОБКА
JOHN COOPER WORKS.
ВИСОКІ СПОРТИВНІ СТАНДАРТИ.
- Лакофарбове покриття в кольорі Chilli Red
- Дах і дзеркала заднього виду кольору Jet Black.
- Комплект аеродинаміки JCW
- 18” легкосплавні диски JCW Grip Spoke.
- Адаптивна спортивна підвіска
- Екстер’єр Piano Black з чорними значками,
дверними ручками, окантовкою фар і т. д.
- Спортивні сидіння JCW в комбінації
Dinamica/шкіра
- Внутрішні поверхні кольору Piano Black.
- Шкіряне кермо Walknappa із позначкою JCW
- Підсвічування салону і пакет освітлення
- Стеля антрацитового кольору.
- І багато іншого

ОБРОБКА MINI YOURS.
МАКСИМАЛЬНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ.
- Лакофарбове покриття MINI Yours Enigmatic Black
- Дах і дзеркала заднього виду в сріблястому кольорі
(опція)
- 18” легкосплавні диски MINI Yours British Spoke
двоколірні
- Значок MINI Yours на передній/задній стійці
- Сидіння оббиті шкірою MINI Yours Lounge кольору
Carbon Black
- Шкіряне кермо Walknappa із позначкою MINI Yours
- MINI Yours Interior Style з підсвічуванням Frozen Blue
- Інтер’єр Chrome Line
- Підсвічування салону і пакет освітлення
- Стеля антрацитового кольору.
- Килимки MINI Yours
- І багато іншого

Стандартний колір
Moonwalk Grey

White Silver 2

Rooftop Grey

Pepper White 1/3

Island Blue

Midnight Black

British Racing Green

Chilli Red 1

Indian Summer Red

Спеціальний колір MINI
Yours Enigmatic Black

Кольори даху і дзеркал заднього виду:
Aspen White, Melting Silver, Jet Black або Multitone 4
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неметалевий | 2 Тільки в поєднанні з дахом контрастного кольору. Недоступно для One | 3 Доступно тільки до жовтня 2021 г. |
Тільки в поєднанні з конкретними кольорами кузова і дзеркалами заднього виду кольору Jet Black.

ВАШ
ВЛАСНИЙ
МОМЕНТ.
Кольори використовуються для створення
особливої атмосфери і підкреслення
неповторності кожного контуру. Усі
декоративні елементи Clubman мають ряд
ексклюзивних кольорів забарвлення.
Три контрастні кольори даху і дзеркал
заднього виду додають яскраві акценти
і надають більше можливостей на вибір
– в той час як ще одним варіантом є
незвичайний дах Multitone 4, – сенсаційна
альтернатива лакофарбового покриття в
поліхроматичному дизайні. Ви можете
обрати легкосплавні диски розміром від 16
до 19 дюймів з різними варіантами дизайну
– деякі з них показані тут справа. Інші
легкосплавні диски доступні в оригінальних
аксесуарах MINI.
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1 19" John Cooper Works Circuit Spoke

двоколірні 5
2 18" MINI Yours British Spoke двоколірні
3 18" Multiray Spoke двоколірні

5

Тільки у поєднанні з обробкою JCW

4 18" John Cooper Works Grip Spoke 5

7 17" Vent Spoke

5 18" Star Spoke чорні

8 17" Net Spoke чорні

6 18" Star Spoke

9 16" Revolite Spoke

ЯК БИ ВИ ХОТІЛИ СИДІТИ?
Різноманітність варіантів оздоблення сидінь дозволяє створювати дизайни, що
відповідають найвищим стандартам. Адже врешті-решт, коли справа доходить до
матеріалів оброки, у людей часто дуже різні ідеали. Поряд з комбінаціями матеріалів
преміум-класу, ми пропонуємо широкий вибір прошитої, перфорованої і текстурованої
натуральної шкіри для будь-якої обробки. При виборі різних варіантів оздоблення
враховуйте те, як вони будуть поєднуватися з відповідним стилем інтер’єру.

ШКІРА MINI YOURS LOUNGE В CARBON BLACK.
Максимальний комфорт, класичний дизайн Union Jack
на передній частині підголівника, ефектна окантовка і
бездоганна якість виготовлення. У спортивному сидінні
MINI Yours ви дійсно відчуєте різницю, якою б тривалою
не була поїздка.1

1 Шкіра MINI Yours Lounge

Carbon Black
Спортивне сидіння
2 Комбінація Dinamica/lшкіри

Carbon Black
Спортивне сидіння
John Cooper Works
3 Комбінація Dinamica/тканини

Carbon Black
Спортивне сидіння
John Cooper Works
4 Шкіра Chester 2

Indigo Blue
Спортивне сидіння
5 Шкіра Chester 2
1
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Malt Brown
Спортивне сидіння
6 Ш
 кіра Chester 2
Satellite Grey
Спортивне сидіння
7 Комбінація тканини/

шкірозамінника
Black Pearl
Спортивне сидіння
8 Шкірозамінник

Carbon Black
Спортивне сидіння
9 Cross Punch leather 2
5

1

6

7

8

Шкіряне оздоблення подушок сидінь, спинки і підголівників спереду і ззаду | 2 Шкіряне оздоблення подушок сидінь і спинки
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Carbon Black
Спортивне сидіння

СТИЛІ ІНТЕР’ЄРУ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД З ІДЕАЛЬНИМИ ПАКЕТАМИ ЕЛЕМЕНТІВ ДИЗАЙНУ.
MINI Yours Interior Style у світлому відтінку Fibre Alloy.

Стиль інтер’єру Piano Black.

Fibre Alloy

Black Chequered

Piano Black

Dark Silver (світлий)

Piano Black

MINI Yours Interior Style у світлому відтінку Piano Black.

Стиль інтер’єру MINI Yours у світлому відтінку Frozen Blue.

Black Chequered

Black Chequered

Piano Black

Piano Black (світлий)

Frozen Blue

Piano Black (світлий)

Стилі інтер’єру є комбінацією підібраних за кольором декоративних поверхонь в кольорах, які доповнюють
обраний варіант оздоблення. У наведеному вище прикладі поєднуються оздоблення зі шкіри MINI Yours Lounge в
кольорі Carbon Black і стиль інтер’єру MINI Yours в кольорі Piano Black з підсвічуванням.

КЛЮЧ ДО НОВОГО
ДОСВІДУ.
Про стиль Clubman можна багато чого сказати, але найдієвіший спосіб випробувати
цей автомобіль – це побачити його особисто. Ваш дилер MINI буде радий запросити
вас на тест-драйв з обраним вами Clubman. Відкрийте для себе універсального
персонажа, який готовий до всього.

Двигун – MINI Clubman
Двигун/трансмісія

One

One D

Cooper

Cooper D

Cooper S

Cooper S ALL4

Cooper SD

Cooper SD ALL4

3/inline/4
1499
75/102/
3900 – 6500
190/1380 – 3600
11/91 – 95 RON

3/inline/4
1496
85/116/
4000
270/1750 – 2250
16.5/Diesel

3/inline/4
1499
100/136/
4500 – 6500
220/1500 – 4100
11/91 – 95 RON

4/inline/4
1995
110/150/
4000
350/1750 – 2500
16.5/Diesel

4/inline/4
1998
131/192/
5000 – 6500
280/1350 – 4200
11/91 – 95 RON

4/inline/4
1998
131/192/
5000 – 5500
280/1350 – 4200
11/91 – 95 RON

4/inline/4
1995
140/190/
4000
400/1750 – 2500
16.5/Diesel

4/inline/4
1995
140/190/
4000
400/1750 – 2500
16.5/Diesel

188 [188]
11.3 [11.6]

192 [192]
10.8 [10.8]

206 [206]
9.2 [9.2]

212 [212]
8.9 [8.6]

228 [228]
7.3 [7.2]

[225]
[7.1]

[225]
[7.6]

[222]
[7.4]

5.9 / 6.3 [5.8 / 6.1]
4.5 / 5.0 [4.6 / 5.0]
4.0 / 4.4 [4.2 / 4.6]
4.8 / 5.3 [5.0 / 5.4]
4.7 / 5.1 [4.8 / 5.2]
Euro 6d-TEMP
122 / 133
[125 / 135]

8.0 / 8.4 [8.3 / 8.7]
5.9 / 6.4 [5.9 / 6.5]
5.2 / 5.7 [5.0 / 5.5]
6.0 / 6.5 [5.9 / 6.5]
6.0 / 6.5 [5.9 / 6.5]
Euro 6d-TEMP
136 / 148
[135 / 148]

5.7 / 6.0 [6.4 / 6.5]
4.5 / 4.9 [4.8 / 5.1]
4.3 / 4.6 [4.4 / 4.7]
5.0 / 5.5 [4.9 / 5.5]
4.8 / 5.2 [4.9 / 5.3]
Euro 6d-TEMP
125 / 136
[129 / 140]

9.1 / 9.2 [8.9 / 9.3]
6.6 / 7.0 [6.1 / 6.5]
5.8 / 6.2 [5.2 / 5.6]
6.7 / 7.2 [6.2 / 6.6]
6.7 / 7.1 [6.2 / 6.7]
Euro 6d-TEMP
152 / 161
[142 / 152 ]

[9.4 / 9.5]
[6.7 / 7.1]
[5.8 / 6.2]
[6.7 / 7.2]
[6.8 / 7.2]
Euro 6d-TEMP

[6.1 / 6.5]
[4.7 / 5.1]
[4.4 / 4.7]
[5.2 / 5.5]
[5.0 / 5.3]
Euro 6d-TEMP

[6.7 / 6.9]
[5.2 / 5.5]
[4.8 / 5.2]
[5.6 / 5.9]
[5.4 / 5.7]
Euro 6d-TEMP

[154 / 163]

[130 / 139]

[142 / 149]

1200 [1200]/
735 [740]

1300 [1300]/
705 [715]

1300 [1300]/
750 [750]

1300 [1300]/
735 [745]

[1500]/[750]

[1300]/[750]

[1500]/[750]

2/3

Циліндри/конфігурація/клапани на циліндр
Ємність
Номінальна потужність/номінальна
швидкість
Макс. крутний момент/обороти
Ступінь стиснення/рекомендоване паливо

см3
кВт/к.с./
об/хв
Нм/об/хв
:1

Продуктивність
Макс. швидкість
Розгін 0-100 км/год
Витрата (хв/макс)

км/год
s

2/3

Низька
Середня
Висока
Надвисока
У змішаному циклі
Стандарт викидів (схвалений тип)
Викиди CO2, в змішаному циклі
Вага /місткіст
2

л/100 км 7.7 / 8.3 [8.0 / 8.4]
л/100 км 5.7 / 6.2 [5.8 / 6.4]
л/100 км 5.1 / 5.6 [5.1 / 5.6]
л/100 км 6.1 / 6.6 [6.1 / 6.7]
л/100 км 5.9 / 6.4 [6.0 / 6.5]
Euro 6d-TEMP
135 / 147
г/км
[137 / 149]

2

Допустиме навантаження на вісь, перед/
зад,

кг

1100 [1100]/
700 [715]

Залежно від умов навколишнього середовища забезпечується тимчасова пікова потужність, яка може бути прибл. на 10% вища номінальної. Тривалість пікового виходу збільшується з пониженням
температури навколишнього середовища (при +25°С приблизно 5 с, при -20°C приблизно 40 с).
2
Усі цифри відносяться до автомобілів зі стандартною 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Значення в [] відносяться до автомобілів з 7/8-ступінчастою автоматичною коробкою передач Steptronic.
3
Дані про витрату палива, викиди CO2 і енергоспоживання визначаються відповідно до процесів вимірювання, визначеними Європейським Регламентом (ЄС) 715/2007 у відповідній версії. Дані відносяться
до автомобіля з базовим обладнанням в Німеччині, і значення запасу ходу враховують відмінності в залежності від обраних коліс і розміру шин, а також додаткового обладнання. Для цих автомобілів
значення, відмінні від зазначених тут можуть застосовуватися для обчислення податків та інших зборів, пов’язаних з транспортними засобами, які (також) засновані на викидах CO2.
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Моделі, що представлені в цій брошурі,
показують технічні характеристики
автомобілів, вироблених BMW AG для ринку
Німеччини. Частково вони включають
додаткове обладнання та аксесуари, які
не входять до стандартної комплектації.
Доступність стандартного і додаткового
устаткування, а також конфігурації опцій
можуть відрізнятися для всіх моделей,
представлених в цій брошурі, після виходу в
друк 1 січня 2021 року і можуть відрізнятися
від країни до країни в межах Європейського
Союзу. Для отримання детальної інформації
про ситуацію у вашій країні, будь ласка,
зв’яжіться з авторизованим дилером MINI.
Можливі зміни в конструкції і оснащенні.

© BMW AG, Мюнхен, Німеччина.
Забороняється відтворення
повністю або частково без
письмового дозволу BMW AG,
Мюнхен.

Дізнайтеся більше за
посиланням: mini.ua

В кінці фази використання всі автомобілі,
звичайно, можуть бути перероблені
і використані повторно. Додаткову
інформацію про повернення старого
автомобіля можна знайти на нашому вебсайті mini.com/recycling.
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