
MINI Countryman. MINI PACEMAN.



80 kadar sayfada
100.000 kadar
FARKLI ÇEŞİT.
Size özel tasarlanmış bir otomobile giden en hızlı yol,  yıldan uzun bir süredir MINI'den geçiyor. Çünkü bir otomobil 
ancak bu kadar farklı türde size özgü bir tasarım haline gelebilir. İster MINI Paceman olsun ister MINI Countryman, 
tavan renginden jantların rengine kadar, koltuk yüzeylerinden iç donanım çeşitliliğine kadar, bir MINI'yi sizin MINI'niz 
yapmak için sayısız imkan sunulur. Başka hiçbir MINI'ye benzemeyen bir MINI. Sizin gibi eşsiz olan bir MINI.

AB kanunlarınca tüm modeller için öngörülen yakıt tüketimi ve CO emisyonu 

hakkındaki bilgileri Teknik Veriler bölümü sayfa ’te bulabilirsiniz.

06 MINI Paceman.

12 MINI Countryman.

20 Dış tasarım.

32 İç tasarım.

44 Teknoloji & iletişim.

54 Donanım paketleri.

60 Güvenlik.

62 Sürdürülebilirlik.

64 Teknik veriler. 

68  MINI standart & opsiyonel donanım.



Şehir hayatının peşinden değil, önünde gitmeyi sevenlere. Dikkat çekmeyi sevip, zorlamayı sevmeyenlere. Bir go-kartın 

sunduğu sürüş hissini sevip,  koltuktan vazgeçemeyenlere. Genel tasarımın yanında özel Coupé silüetini de arzu eden-

lere. Yaşadığı şehirde sadece yaşamayıp, onu tecrübe etmek isteyenlere. 

MINI paceman.
Hem % MINI hem de ALL dört çeker sistemi isteyenlere. Hem yaşam tarzı hem de bagajı için daha fazla yer açmak 

isteyenlere. Hem go-kartın çevikliğini hem de çizme ile çamurda yürümeyi özleyenlere. Doğada zaman geçirmeyi sevip, 

doğa tarafından engellenmek istemeyenlere. Şehir hayatı için, banliyö hayatı için, oralara giden yollar için ve her şey  kişi 

için. Her yerde gerçek MINI hissi için.

MINI countryman.



SÜRÜŞ STİLİ
İDOLÜ.
MINI Paceman sıra dışı tasarımıyla neredeyse modern bir natürmort resmini anımsatabilirdi, tabi eğer sabit dursaydı. Fakat bu 
onun doğasında yok. MINI Paceman etkileyici tasarım ve efsanevi MINI go-kart hissinin mükemmel bir birleşimidir. Özetle:

DESIGN WITH BITE.

MINI PaceMAN.
06

07



YOLLARIN BEKLEDİĞİ TASARIM.
Uzatılmış kapılar, uzun omuz çizgisi ve alçalan tavan çizgisi: Daha önce 
hiçbir MINI bu kadar sportif ve zarif olarak karşınıza çıkmadı. Özellikle 
de yan ızgaralarda, farların ve arka lambaların yuvalarında Piano Black 
parlaklığı sunan yeni Piano Black dış donanım seçilmiş ise. Harikulade 
Coupé silüetine rağmen herkesin onu bir MINI olarak tanıması için 
üzerinde çok sayıda klasik Mini özellikleri taşımaktadır: Herkesin aşina 
olduğu radyatör ızgarasından yan ızgaralara ve kontrast tavana kadar 
tanıdık MINI’ye özgü simgelerle MINI Paceman açıkça şunu ifade 
ediyor: Ben bir MINI’yim – MINI Paceman.

mini Paceman.

MINI PACEMAN.




AKILLI İÇ MEKAN 
KONSEPTİ.
Sportif silüetini belli etmese de MINI Paceman, 

 lt ile . lt arasında değişen bagaj hacmi ve 

geniş açılır kapıları sayesinde tüm bagaj ihtiyaçlarını 

karşılayabilir. Sizinle birlikte yolculuk edenler de 

buna şaşıracaklar – MINI Paceman uzun tavanının 

altında  kişi için oldukça fazla yer sunuyor. Arka 

koltukta oturan  kişi için konforlu tekli koltuklar 

özel bir salon (lounge) atmosferi sunuyor.

 

SÜRÜŞ ZEVKİ Mİ? ELBETTE!
Dinamik çizgisi, verdiği sözü tutuyor: Standart olarak alçaltılmış sportif yürüyen aksam, daha doğrudan tepki veren direksiyon ve yüksek torklu motorlar ile 

MINI Paceman, yetenekli go-kart severler için birebir. Tamamen sürüş zevkine konsantre olabilmeniz için opsiyonel Elektronik Diferansiyel Kilit Kontrollü (EDLC) 

Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ve ALL (dört çeker) çekiş sistemi her sürüşte en iyi çekiş performansını sağlar. Opsiyonel gündüz farlı LED sis farları ise ideal 

bir görüş sunar.

 

 



MINI PACEMAN.
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MINI Cooper Paceman.

EU egzoz emisyon normlarını karşılamanın en dinamik yolu: MINI Paceman, 

düşük tüketim ve emisyon değerlerine sahip  kW/ bg kuvvetindeki 

benzin motorlu MINI Cooper Paceman veya  kW/ bg kuvvetindeki 

dizel motorlu MINI Cooper D Paceman seçenekleri ile sunuluyor. Her iki-

sini de mat gümüş yan ızgaralarından, radyatör ızgarasındaki gümüş çıta-

larından, " -Star Air Spoke hafi f metal alaşımlı jantlarından ve opsiyonel 

kontrast renkteki tavan ve dış dikiz aynası kapaklarından tanıyabilirsiniz. 

Her iki motor da istek üzerine ALL dört çeker sistemi ile de sunuluyor.

WELCOME TO OUR

MOTOR 
MINI COOPER S Paceman.

Twin-Scroll-Turbo şarj üniteli ve  kW/ bg kuvvetindeki 

, litrelik benzinli motora sahip MINI Cooper S Paceman, ALL 

dört çeker sistemi ile zorlu yol şartlarının üstesinden başarıy-

la gelmektedir. Aynı zamanda CO egzoz emisyon değerleri 

düşürülerek EU egzoz emisyon normları karşılanır. " -Star 

Triangle Spoke hafi f metal alaşımlı gümüş jantları, kırmızı “S” 

sembollü radyatör ızgarası, petek dokulu antrasit ve kırmızı 

“S” sembollü yan ızgaralar, kontrast renkli tavan ve dış ayna 

kapakları ile herkesi kıskandıracaksınız.

SHOW.



SİZİ A NOKTASINDAN B 
NOKTASINA GÖTÜRÜR.
İSTERSENİZ Z NOKTASINA 
KADAR GİDER.
MINI kullanıcıları, hiçbir kısıtlamanın onları engellemesine izin vermeyen bir karaktere sahiptirler. Sulu kar, taşlı yollar 
ve şehir sokaklarındaki çukurlar gibi engeller, ALL dört çeker sistemli bir MINI Countryman'in karşısında duramazlar. 
Bunlara ilave olarak hoş bir görünüm de sunulur: Şimdiye kadar çekicilik ve çekiş gücü hiç bu kadar birbirine yakın 
olmamıştı. İster köşedeki süpermarkete gidin, isterse akşam yemeği için balığı dağdaki gölden kendiniz tutun. 
Hep dediğimiz gibi:  

GO ALL THE WAY.

MINI COUNTRYMAN.
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İÇİ KOCAMAN MINI.
Hiçbir MINI bugüne kadar bu kadar çok yönlü ve bu 

kadar büyük olmamıştı. Uzayan gövdesi sayesinde 

MINI Countryman, içerisinde  kişiye ve konulacak 

bagajlara yeterince yer ayırabiliyor. Birbirinden bağımsız 

olarak öne ve arkaya  cm hareket eden katlanabilir 

koltuk arkalığı ise bacaklar ve bagaj için daha fazla yer 

sağlıyor.  :  :  oranında katlanan koltuk arkalığı, 

bagajı  litreden . litreye çıkarıyor.

MINI CountryMAN.


mini

countryman.



 

DIŞTAN KOCAMAN MINI.
Opsiyonel ALL dört çeker sistemi sayesinde 
benzersiz bir çeviklik ve her zemin üzerinde 
kusursuz bir çekiş, kısacası tüm sürüş şartlarında 
saf go-kart hissi sunan bir MINI. Tüm bunların 
yanında görüntüsü de benzersiz: Ön ve arka alt 
tamponlarda ve marşbiyellerde koruma görünü-
mü sunan MINI Countryman ALL, dış tasarım 
ile sportif bir etki elde ediliyor.

DIŞI KOCAMAN MINI.
 adet kapısı ve  metreyi aşan boyutları ile MINI Countryman kesinlikle bir MINI'dir. Benzersiz oranlarının ve Klasik Mini bakışlı karakteristik ön görünümünün 
bunda payı büyüktür. İki büyük yenilik: Yeni radyatör görüntüsü ve opsiyonel LED sis farları. Opsiyonel Piano Black dış tasarım ise çok uyumlu: Parlak siyah renkteki 
far ve arka lamba yuvaları, yan ızgaralar ve tavan rayı cesur bir dış görümüm sağlıyor.

 

 



Her durumda sofi stike bir duruş sergilemek, Britanyalıların temel özelliklerinden biridir. İster şehirdeki bir randevuya gitmek olsun, ister 
dağlık araziye; her zaman doğru bir dış görünüm söz konusu. Yetenekli yeni MINI modeli de bu konuda taviz vermiyor. Tüvit kumaş yerine 
MINI Countryman Park Lane tasarım modelinde en kaliteli metalik Earl Grey rengi mevcuttur ve istenildiğinde spor şeritler de eklenebilir. 
Bunlar, tavanda ve ayna kapaklarında olduğu gibi özel Oak Red renginde sunulur. ALL dört çeker sistemi sayesinde ise istediğiniz zaman 
sıkıcı şehir hayatından kurtulup doğaya kaçabilirsiniz. Hem de tarzınızdan ödün vermeden.

MINI Countryman Park Lane.


GERÇEK BİR BRİTANYALI ARAZİYE 
ÇIKMADAN ÖNCE KENDİNE 
ÇEKİDÜZEN VERİR.



Oak Red Inlay yan ızgaralar
ve Park Lane yazısı

Oak Red tavan ve dış ayna kapakları MINI ALL dış dizayn " hafi f metal alaşımlı 
Turbo Fan koyu gri jant

Park Lane yazılı marşbiyel Cross Stripe Grey 
dikey sütun yüzeyi

Koyu Oxid Silver kapı elipsi Oxid Silver kokpit çıtasında 
Park Lane etiketi

İç mekanı, Londra'nın batı yakasında bulunan bir eğlence mekanı olarak düşünebilirsiniz: Değerli malzemeler ile modern Britanya tarzı bir arada. 
Tek eksik olan şömine, fakat MINI Connected özellikli merkezi hız göstergesi zaten daha heyecan verici.



MINI CountryMAN.




GENTLEMEN, 
CHOOSE YOUR 

 ENGINE.

MINI COOPER Countryman.

MINI Cooper Countryman,  kW/ bg kuvvetindeki benzinli mo-
tor seçeneği veya  kW/ bg kuvvetindeki dizel motor seçeneği 
ile sunuluyor. İkisi de düşük CO egzoz emisyon değerleri sağlayan 
EU egzoz emisyon normuna sahiptir. Her iki model de ALL dört 
çeker sistemi ile kombine edilebilir. Görsel ayrımı olarak; yeni şekil-
lendirilmiş radyatör ızgarası ile  adet gümüş renkli çıta, gümüş mat 
yan ızgaralar, " hafi f metal alaşımlı Air spoke jantlar, gümüş renkli 
tavan rayları ve tavan ile dış ayna kapakları için sunulan opsiyonel 
kontrast renk mevcuttur.

MINI COOPER S COUNTRYMAN.

MINI Cooper S Countryman modelinde ", litrelik, " kW/" bg 
kuvvet üreten Twin-Scroll-Turbo motor mevcuttur. MINI Cooper SD 
Countryman içinde " kW/" bg kuvvet üreten  litrelik Common-
Rail dizel motor mevcuttur. Her ikisi de EU egzoz emisyon normunu 
yerine getirir ve her ikisi de istek üzerine ALL dört çeker sistemi ile 
sunulur. Antrasit renkte tavan rayı, "" hafi f metal alaşımlı -Star 
Triangle Spoke jantlar, radyatör ızgarasındaki kırmızı “S” amblemli 
krom çıta, petek dokulu antrasit rengindeki kırmızı “S” amblemli 
yan ızgaralar standart olarak sunulurken, tavan ve dış kapak ayna-
ları için kontrast renk opsiyonel olarak sunulur.
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DIŞ TASARIM.

Motor kaputu şeritleri. Kontrast tavan. Dış ayna kapakları.  yıldan 
bu yana hiçbir otomobil bir MINI kadar kişiye özel olarak tasarlana-
mamıştır. Günümüzde yeni bir MINI almaya karar verdiğinizde büyük 
bir sınav ile karşı karşıya kalırsınız: Kişiye özel donanımda sırf dış 
tasarım ile ilgili . olasılık söz konusudur. 

Bu yüzden önce derin bir nefes alın ve ardından detaylara dalın: 
Öncelikle zevkinize uygun motor kaputu şeritlerinden birini seçin. 
İsterseniz bunun yerine MINI’niz boyunca uzanan spor şeritler de 
seçebilirsiniz. Sırada şimdi dış aynalar var. Gövde renginde kontrast 
renk ya da krom seçeneğini tercih edebilirsiniz. Tavan için de bir 
kontrast renk seçebilirsiniz. Siyah veya beyaz ile yetinmek isteme-
yenler için, Orijinal MINI Aksesuarları arasında sayısız tavan tasarımı 
mevcuttur. Örneğin sağ altta bulunan Union Jack. Bu andan itibaren 
kendi zevkinize uygun MINI’yi oluşturmuş oluyorsunuz. Tüm bu 
farklılıklarla John Cooper Works devri başlamış oluyor. ’lı yılların 
başında ralli yarışlarında kullandığı MINI ile tüm dünyayı şaşkınlığa 
uğratmıştır. Yarışta Monte Carlo’nun en sık ormanlarında dahi seyir-
cilerin onun yarışı nasıl kazandığını görmelerini istiyordu. Bu yüzden 
otomobilinin tavanını beyaza boyadı. Basit, akıllıca ve gelenekselle-
şen bir hareket. Bu tasarım farkı nedeniyle MINI, bugüne kadar en 
çok satılan ve en çok sevilen İngiliz otomobili olarak tarihe geçmiştir. 
Sonraki sayfalarda MINI Countryman veya MINI Paceman’i en sevdi-
ğiniz MINI’ye dönüştürebileceksiniz.

EFSANEVİ
DETAYLAR.
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SİZ NEREYE PARK EDERDİNİZ? Dış renk ve kontrast tavan kombinasyonlarını buradan seçebilirsiniz.

DIŞ TASARIM.

DIŞ RENKLER.
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Light White opak

John Cooper Works
donanım paketleri 
için özel
Chili Red opak

MINI Countryman 
Park Lane tasarım modeli 
için özel 
Earl Grey metalik Blazing Red metalikJungle Green metalik
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Crystal Silver metalik Brilliant Copper metalik Starlight Blue metalik Absolute Black metalikMidnight Grey metalik Cosmic Blue metalik

MINI.com.tr/configuratorKişiye özel konfi gürasyon için bkz.:







 yılında ilk Klasik Mini banttan indiğinde, otomotiv dünyasının en çok parlayan yıldızı olmuştu. Çünkü o 

zaman bile Mini’nin üzerinde oldukça fazla krom parça mevcuttu. O zamandan bu zamana birçok şey değiş-

ti, kroma olan tutkumuz hariç.    yılında göz kamaştırıcı ve sansasyonel olarak karşımıza çıkan özelliklerin 

bugünkü adı Chrome Line Dış Tasarım: Radyatör ızgarasının çubukları, hava girişleri, plaka çerçevesi ve yan 

ızgaraları krom kaplı olan MINI Countryman ya da MINI Paceman pırıl pırıl bir parlaklık sunuyor.

DIŞ TASARIM.

MINI Cooper Countryman. MINI Cooper S Countryman.

Krom kaplı ızgara çubukları ve alt hava girişinde krom kaplı çerçeve.

Yan ızgaralar, krom kaplı.

Arka tampondaki krom kaplı plaka çerçevesi.

Standart olarak krom kaplı radyatör ızgarasına ilave olarak fren hava 

kanalları girişleri de krom kaplıdır.

Yan ızgaralar, krom kaplı.

Arka tamponda krom çıta.



DIŞ TASARIM.




BIRAKIN TÜM BAKIŞLAR BAŞ-
KALARININ ÜZERİNDE OLSUN.
MINI Paceman ve MINI Countryman'in entegre gündüz farlı 

LED sis farları ve kısa farları gece olduğu kadar gündüz de 

heyecan vericidir. Çevresi krom kaplı olup, aerodinamik 

camın arkasında bulunan opsiyonel Xenon farlar gün ışığında 

bile dikkat çekerler. Opsiyonel adaptif viraj farı ile birlikte ise 

virajlardaki engellerin önceden fark edilmesini sağlarlar. MINI KOLEKSİYON.

MINI Güneş gözlüğü Henry.
shop.MINI.com

MINI ORİJİNAL AKSESUARLAR.

İlave farlar – Halojen veya LED ilave far olarak sunulur.
MINI.com.tr/accessories



DIŞ TASARIM.




Açılır cam tavan 

MINI Paceman.

Tek bir tuş ile daha fazla temiz hava: 

Cam tavanın ön parçası kalkar veya 

tam açılır. Bunun yanında hem MINI 

Paceman hem de MINI Countryman’de 

opsiyonel olarak sunulan konforlu açma 

fonksiyonu üzerinden cam tavan uzaktan 

kumanda ile de kontrol edilebilir.

Açılır cam tavan 
MINI Countryman.

Temiz hava almak için birçok seçenek: 

Tavanın sadece ön parçasını kaldırın 

veya tamamen açın. Arkada oturanlara 

kendilerine ait bir açılır tavana sahip 

olduklarını hissettirmek için tavanın 

arka parçasını da kaldırabilirsiniz.

SINIRLARI KALDIRIN.

Kuzey İngiltere'de seyahat eden herkes, gökyüzüne bakmanın her zaman iç açıcı olmadığını bilir. Sportif MINI tasarımındaki 
portbagaj bu durumda daha iyi bir perspektif sunar: Üzerinde MINI yazısı ve opsiyonel olarak da siyah ya da beyaz sportif şeritleri 
bulunan Titan gümüşü veya siyah bir kapak.  adet kilitleme noktasına sahip kilitleme mekanizması sayesinde kapağı her iki 
taraftan da kolayca açabilirsiniz.  lt ilave bagaj alanı MINI çantalarınız veya MINI lastik çizmeleriniz için yeterince yer sağlar.

GÖKYÜZÜ YERİNE BAGAJINI

GÖRMEYİ TERCİH EDENLER İÇİN.

Port bagaj için

MINI ORİJİNAL AKSESUARLAR

sayfasına bkz.: MINI.com.tr/accessories

Lifestyle ürünler için

MINI KOLEKSİYON

sayfasına bkz.: shop.MINI.com



SONSUZ

OLASILIK.

DIŞ TASARIM.




NEREDEYSE SONSUZ

OLASILIK.

" -Star Double Spoke 

Composite Siyah

" -Star Double Spoke 

Siyah

 " -Star Double Spoke 

Composite Antrasit

" John Cooper Works 

Cross Spoke R 

Mat Siyah

" John Cooper Works 

Double Spoke R 

Parlak Siyah

" John Cooper Works 

Double Spoke R 

Mat Siyah

" -Star Air Spoke

Doğa, şimdilik tasarımcılarımızdan birkaç tasarım kadar önde gidiyor. Fakat görüldüğü 

üzere çalışmalarımız devam ediyor. Doğru jant seçimi ile MINI Countryman'inize veya 

MINI Paceman’inize daha şimdiden benzersiz bir dokunuş sağlayabilirsiniz. 

 " Turbo Fan 

Koyu gri

 " Turbo Fan 

Gümüş

" Cross Spoke Crusher 

John Cooper Works 
DONANIM PAKETLERİ 
İÇİN ÖZEL.

" -Star Triangle Spoke

Gümüş

" -Star Triangle Spoke

Antrasit

" Çelik Jant, 

bijon kapakları dahil 

 " Twin Spoke 

Black Burnished

" Y-Spoke Gümüş

Bu ve daha fazla jant seçeneği için internette 

MINI Orijinal Aksesuarlar bölümüne bakabilirsiniz: 

MINI.com.tr/accessories

John Cooper Works Tuning.

 Yuvarlanma direnci optimize edilmiş MINIMALISM jant olarak da sunulur. 
 MINI Countryman Park Lane modeli için özel olarak sunulur. 







MINI kullanıcılarının kişiye özel bir otomobile büyük önem verdiklerini bildiğimiz için iç mekanı, antrasit renkli hız ve devir 
göstergesi kadranı ve krom kaplı hava çıkış ayarlayıcısı ile donattık. Bunun yanında iç mekanı yine kendi isteğinize göre 
çeşitlendirebilirsiniz: Koltuklardan iç kaplama yüzeylerine ve Inlay Colours ile Chrome Line iç donanımına kadar, iç mekanın 
neredeyse tüm bölümleri isteklerinize ve zevkinize göre donatılabilir. İster MINI Paceman olsun ister MINI Countryman, iç 
mekanı zevkinize göre düzenledikten sonra içine her oturduğunuzda iyi hissedecek ve kendinizi bulacaksınız.

İÇ TASARIM.

İÇ TASARIM 
RÜYASI.
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İÇ TASARIM.

Dark Silver

Dark Anthracite

Piano Black

Black Chequered

MINI.com.tr/configurator

Cross Stripe Grey*

İÇ KAPLA-
MALAR.

Konfi güratör yardımıyla iç kaplamaları 

seçebilirsiniz:

Hayatınıza ve MINI’nizin iç mekanı-

na biraz renk katın. Orta konsolun 

yanlarındaki girintilerden, gösterge 

panelindeki dekor kaplamalardan ve 

kapı elipslerinden meydana gelen iç 

tasarım için Piano Black renginden 

Dark Silver rengine kadar  farklı seçe-

nek sunulmaktadır.

* MINI Countryman Park Lane için özel.






İÇ TASARIM.

Inlay Colour seçenekleri ile iç mekan şıklığını daha da vurgulayabilirsiniz. Kapı 

kaplamalarına ve merkezi raydaki dekor kaplamalarına renk katın. Bu arada 

Inlay Colour seçeneğinin döşemelerinizle uyumlu olmasına dikkat edin.

MINI PACEMAN İÇİN ÖZEL.

Polar Beige

Red Copper

Pure Red

Satellite Grey

Carbon Black

INLAY COLOUR.

MINI CountryMAN İÇİN ÖZEL.

KOLTUKLAR.
İster standart, isterseniz spor koltuklar için karar verin, ister kumaş, ister kumaş/deri ya da deri kaplı olsun, MINI’de daima tek bir gerçek vardır: 
Rahatlık! Tüm koltuklarımız hem çok konforludur hem de tipik go-kart sürüş zevki için yeterince tutuş sağlar.

inlay colour
KAPI ELİPSİ
MINI Countryman

STANDART KOLTUK 
KUMAŞ

SPOR KOLTUK 
DERİ Lounge

SPOR KOLTUK 
DERİ GRAVITY

inlay colour
MINI MERKEZİ RAY
MINI PACEMAN

SPOR KOLTUK KUMAŞ/DERİ
HOT CROSS, MINI PACEMAN 
İÇİN ÖZEL

Inlay Colour
KAPI ELİPSİ
MINI Paceman

Örnek gösterim, gerçek görüntüyü teşkil etmez.

MINI MERKEZİ RAY EŞYA GÖZÜ 
MINI Paceman
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İÇ TASARIM.

Kumaş Cosmos 

Carbon Black

Kumaş/deri Parallel Lines 

Pure Red

Deri Gravity 

Polar Beige

Deri Gravity 

Satellite Grey

Deri Gravity 

Carbon Black

Kumaş/deri Hot Cross 

Deri Lounge

Championship Red

  MINI Countryman için. 
  MINI Paceman için.

KONFORA

DOKUNUN.
Otomobil sahipleri, otomobillerini kullanırlarken en az evlerindeki kadar 

konforlu olmak isterler. Bu yüzden MINI’niz için sadece en iyi malzemeleri 

kullandık. Şimdi sıra sizde: Birçok kumaş, kumaş-deri veya deri alternati-

fi nden birini seçerek, koltuk döşemelerinizi belirleyebilirsiniz.

Deri Lounge 

Light Coffee

Deri Lounge Carbon Black

Kumaş Diagonal Track

Carbon Black

Deri Lounge 

Red Copper

Kumaş/deri Parallel Lines

Light Tobacco

Kumaş Diagonal Track John Cooper Works 

Carbon Black

Deri Lounge

Championship Red

MINI John Cooper Works 
DONANIM PAKETİ İÇİN ÖZEL.






Çift kollu deri direksiyon.

Çift kollu direksiyon iyi bir kavrama sağlar.

Üzerinde vites değiştirme kulakçıkları 
olan çok fonksiyonlu donanıma sahip üç 
kollu spor deri direksiyon.

Deri direksiyon çeviklik hissi sunarken, 

çok fonksiyonluluk özelliği sayesinde hız 

kontrolü, radyo ve telefon fonksiyonlarının 

da rahatlıkla kumanda edilmesini sağlar. 

 vitesli Steptronic şanzımanda vitesin ma-

nuel değiştirilmesini sağlayan vites değiştir-

me kulakçıkları oldukça konforludur.

John Cooper Works Tuning deri/alkantara 
spor direksiyon.

Şık alkantara deri ve karbon kaplamalar bu 

sportif direksiyonu iç mekanın gözdesi haline 

getiriyor.

JOHN COOPER WORKS TUNING. 
Ayrıntılı bilgi için bkz.:

MINI.com.tr/accessories

İÇ TASARIM.

DOKUNUN:
İŞTE SÜRÜŞ ZEVKİ BUDUR. 

ORTAM AYDINLATMASI DAHİL İÇ AYDINLATMA PAKETİ.
İç aydınlatma paketi; standart aydınlatma paketine dahil olan tavan aydınlatmasına ilave olarak ön taraftaki okuma lambalarını, aydınlatmalı 
makyaj aynasını, ön taraftaki ayak bölümü aydınlatmasını, giriş aydınlatmasını ve gösterge panelindeki ışıkları kapsar. İnce ayrıntı; kapı içlerin-
deki, kol dayamadaki ve MINI merkezi raydaki bütün renk spektrumunu sunabilen kademesiz ayarlanabilir ortam aydınlatması. Hangi ortam 
olursa olsun, siz sadece kendinize uyan rengi seçin.

KADEMESİZ RENK SPEKTRUMU – ORTAM AYDINLATMASINI DENENMEYE HAZIR.






İÇ TASARIM.

MINI Paceman İÇİN
Lounge arka KOLTUKLAR. 
Sadece lüks segmentte olacak değil ya: MINI Paceman’in arka bölümündeki özel iki Lounge koltuk, rahat 
ve keyifl i bir atmosfer sunuyor. İhtiyacınız olan diğer şeyler için arasında pratik bir eşya gözü ve opsiyonel 
olarak sunulan eşya gözü paketi ile  adet bardaklık ve  volt elektrik bağlantısı mevcuttur.

MINI collection.

MINI üniversal tablet kılıfı Union Jack

shop.MINI.com

MINI Countryman İÇİN
ARKA 3’LÜ KOLTUK SIRASI.
Arka koltuğu yeniden tanımladık. Artık sadece oturma yerlerini birbirinden ayrı ayarlamakla kalmayıp, koltukları  :  oranında 

boylamasına  cm kadar hareket ettirebilirsiniz. Bu sayede daha fazla bacak alanı veya daha fazla bagaj alanı elde edebilirsiniz. 

Çok büyük eşyalar için ise arka koltuk arkalıklarını  :  :  oranında katlayabilirsiniz.






TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM.

MINI GEZEGENİ.
Hayatınızı kolaylaştırıyoruz. Yeni MINI Connected uygulaması ile hedefe daha çabuk varırsınız, sürüş 

stiliniz şeffafl aşır, yeni yerler keşfedersiniz ve çok daha iyi organize olursunuz. MINI Connected uygula-

masına ilave olarak çok sayıda başka MINI Connected ready uygulaması daha sunulur örneğin Spotify, 

Deezer, Tunein, Amazon Music ve diğerleri. Kullanım, sezgisel olarak yüksek çözünürlüğe sahip ," 

ekran üzerinden, ergonomik fonksiyonel MINI Joystick ile ve ayrıca direksiyon simidi üzerindeki kuman-

da elemanları üzerinden gerçekleşir. Opsiyonel olarak sunulan HiFi hoparlör sistemi harman/kardon ile 

ideal akustik sağlanır.
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TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM.

MINI Connected: 

i like.
Sportif sürüş sırasında nerede olduğunuzu bilmek veya bir yandan hedefinize daha hızlı varırken diğer yandan 

yeni hedefler keşfetmek istemez misiniz? Aynı zamanda sürüş stiliniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

MINI Connected App ve MINI Connected ready App'ler ile kusursuz bir InCar Infotainment sizi bekliyor. 

MINI Connected App üzerinden akıllı telefonunuzu MINI'niz ile eşleştirin ve . yüzyılın tüm dijital olanaklarını 

kullanmaya başlayın., 

 İlave opsiyonel donanım gereklidir.
  Sunulan teklif ve fonksiyon kapsamı, donanıma ve ülkelere özgü farklılıklar gösterebilir. MINI Connected, grafiksel değişiklik ve fonksiyonel kapsam 

değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Geniş bant veri bağlantısı gerekli olduğundan, oluşacak masraflar (örneğin veri dolaşımı), mobil şebeke sağlayıcı-
nız ile yapılan müşteri sözleşmesine göre ödenir. MINI Connected uygulaması, cihaz üreticisinin uygulama mağazası üzerinden temin edilebilir (ülkeye 
özgü talepler ve koşullar dikkate alınmalıdır). Güncellemeler ücretsiz yapılır. Ekler ücrete tabi olabilir. Eğer MINI Connected ile uyumlu başka uygula-
malar mevcutsa bunlar işaretlenir/bildirilir. Son cihazların uyumlulukları ve MINI Connected fonksiyon kapsamı için bkz.: MINI.com/connectivity

SÜRÜŞ HEYECANI.
Sürüş heyecanı ile sportif sürüşünüz daha 

da şeffafl aşır. Nerede, nasıl bir sürüş ser-

gilediğinizi ve rotanızın hangi bölümünde 

sportif performanslar ortaya koyduğunuzu 

takip edin.

SPOTIFY.

Her an için doğru müzik.  milyon üze-

rinde şarkı ile sürüşünüz için her zaman 

en doğru parçayı bulun. Sadece Spotify 

uygulamasını indirin ve MINI Connected ile 

otomobilinizde müziğin keyfi ni çıkarın. 

AKILLI SÜRÜŞ.
Hedefi nize daha hızlı varın. MINI Connected 
ile deneyim puanları toplayın ve en hızlı rota 
için tavsiyeler edinin. İlave olarak sürüşleri-
nizi analiz edin ve kontrolü sağlayın.

TUNEIN RADIO.

Son çıktığınız tatilde dinlediğiniz radyo 

istasyonunu mu özlediniz? Dünya çağında 

en büyük müzik, spor, haber ve sohbet rad-

yoları arşivini dinleyin. TuneIn ile .'in 

üzerinde farklı radyo istasyonu ve  milyo-

nun üzerinde Podcast dinleyebilirsiniz. Her 

şey MINI'niz ile uyum içinde.

MINI.com.tr/connected







GÜCÜN 

Radio MINI CD.
Kulağa hoş geliyor! Standart Radio MINI CD'de tarama fonksiyonlu RDS 

alıcısı, MP dekoderli CD çalar ve sürekli görüntülenen saat göstergesi mev-

cuttur. MP çalar veya başka taşınabilir cihazların bağlanmasını sağlayan 

AUX-IN girişi ve ayrıca  adet hoparlör standarttır.

RADIO MINI BOOST CD.
Radio MINI Boost CD, Radio MINI CD'ye ilave olarak iki satırlı bir ekrana, en 

iyi çekimi sağlayan anten çeşitliliğine, harici ses çalar kontrolüne, Bluetooth 

cep telefonu hazırlığına ve opsiyonel bir DAB alıcısına sahiptir.

TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM.

HOPARLÖR ŞENLİĞİNE HOŞ GELDİNİZ.

SESİ.

Müzikten de öte: harman/kardon hoparlör sistemi. Çok kanallı bir dijital 

amplifi katör, ayrıca güçlü baslardan ve parlak tizlerden oluşan  adet ho-

parlör, azami  Watt’lık performansı ile benzersiz bir ses deneyimi yaşatır.

Radio MINI Visual Boost.

Otomobil sineması: Radio MINI Visual Boost’u çok kapsamlı 

bir yol bilgisayarı olarak görebiliriz. Temel donanım bakımın-

dan MINI Boost CD gibidir. Sezgisel kullanım sunan yüksek 

çözünürlüğe sahip ," (, cm) ekran, her uyumlu Apple 

iPod ile mobil bir sinema perdesine dönüşür. USB ses arabirimli 

Bluetooth serbest konuşma tertibatı ve iPod veya iPhone için 

audio/video kablosu ile Radio MINI Visual Boost kusursuz bir 

co-pilottur. MINI Visual Boost ayrıca “MINI Connected ready” 

özelliğine sahiptir; yani opsiyonel MINI Connected donanımı 

istenildiği zaman eklenebilir.

Ses, video veya telefon fonksiyonları için son cihazların uyumlu-

lukları ve bilgiler için bkz.: MINI.com/connectivity






TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM.

DEVİR GÖSTERGESİ.

Standart olarak her şey kontrol altında: Devir göstergesi, direksiyonun üzerinde ortaya yerleştirilmiş olup, devir sayısının yanı sıra yağmur sensörü ayarını, güncel 

hızı, günlük kilometreyi, toplam kilometreyi gösterir ve en ekonomik vitesi tavsiye eden vites değiştirme anı göstergesini içerir. Ayrıca yol bilgisayarı da mevcuttur 

ve ortalama hız, menzil veya yakıt tüketimi hakkında bilgi verir.

STANDART HIZ GÖSTERGESİ.

MINI’nin hız göstergesi geleneksel olarak 

gösterge panelinin ortasına yerleştirilmiş-

tir. Burada aynı zamanda ikaz ve kontrol 

lambaları, ayrıca yakıt göstergesi ve Radio 

MINI CD mevcuttur. 

KLASİK HIZ GÖSTERGESİ.

Opsiyonel Radio MINI Boost CD ile birlikte 

klasik hız göstergesi, MINI'nizin orta bölü-

münde yerini alır.

DAİRESEL HIZ GÖSTERGESİ 

VE NAVIGASYON SİSTEMİ.

Dairesel hız göstergesi standart olarak 

Radio MINI Visual Boost veya MINI navi-

gasyon sistemi ile birlikte menü fonksiyon-

larının konforlu gösterilmesini ve kullanıl-

masını sağlar. Opsiyonel MINI Navigasyon 

sistemi, işlevselliği ile göz dolduruyor ve 

Radio MINI Visual Boost fonksiyonları ile 

kusursuz bir şekilde bütünleşiyor.

DAİRESEL
HAREKET.






TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM.

KLİMA SİSTEMİ.

Merkezi orta konsoldaki klima sistemi her zaman bir kol mesafesi kadar yakındadır. Bu sayede hava 

miktarı ve hava dağılımı kişiye özel olarak ve kolayca uyarlanabilir. Mikro fi ltreli klima sistemi, hem yaz 

hem kış size arzu ettiğiniz iç ortam havasını sağlar. Manüel hava sirkülasyonu fonksiyonunu aktifl eştirir-

seniz, belirli bir süreden sonra otomatik olarak temiz hava fonksiyonuna geçer.

OTOMATİK KLİMA.

Otomatik klima, arzu ettiğiniz iç ortam ısısını mümkün olduğunca hızlı bir biçimde oluşturur ve bunu sabit 

tutar. Böylece elleriniz daima direksiyonda kalır. Entegre aktif karbon fi ltresi sizi rahatsız edici kokulara karşı 

korur ve otomatik kapanan hava sirkülasyonu fonksiyonu sunar.

KONFORLU GİRİŞ SİSTEMİ.

Konforlu giriş sistemi ile anahtarı çantanızdan çıkarmanıza gerek kalmaz. 
Çünkü anahtarınızı yanınızda bulundurduğunuz sürece MINI’niz otomatik 
olarak kilitlenir veya açılır. Kapı kulpuna entegre edilmiş tuşa dokunarak 
aracı kilitleyebilir ya da açabilirsiniz. Ayrıca bagaj kapağındaki logoya doku-
narak bagajı da anahtarsız olarak açabilirsiniz. İç mekanda da aynı yöntem 
geçerlidir: Motoru anahtarsız çalıştırmak için sadece start stop düğmesine 
basmanız yeterlidir.

mini KOLEKSİYON.

Eviniz için “I love MINI” kupası ve otomobiliniz için Britcar anahtarlık. 

Hepsi MINI Koleksiyon'da.

shop.MINI.com

Cep telefonunuzla görüşme yapın ya da müzik dinleyin, 

geliştirilmiş USB audio arabirimli Bluetooth cep telefonu alt-

lığı, tam cep telefonunuza göredir. Serbest konuşma sistemi 

ve dış anten sayesinde görüşmelerinizi rahatça yapabilirsiniz. 

Müzik altyapısını ise orta kol dayanağında ve orta konsolda 

bulunan cep telefonu, MP çalar veya USB bellek müzik arabi-

rimleri üzerinden oluşturabilirsiniz. Bu opsiyonel donanım çok 

fonksiyonlu  kollu spor deri direksiyon ve ön kol dayanağı 

donanımı ile birlikte sunuluyor.

USB 

VS. 

Telefon altlığı neredeyse her cep telefonu ile uyumludur.






DONANIM PAKETLERİ.

DİKKAT HIZLI   
JOHN COOPER WORKS DIŞ DONANIM PAKETİ.
Hızlıca özetlemek gerekirse: John Cooper Works " hafi f metal alaşımlı Cross Spoke Crusher jant, John Cooper Works Aerodinamik paket 

(sadece MINI S/SD modelleri için), Piano Black dış tasarım, spor yürüyen aksam ve John Cooper Works marşbiyeller.

  gÖnderİ.

JOHN COOPER WORKS İÇ DONANIM PAKETİ.
John Cooper bile buraya yerleşmeyi isteyebilirdi: Çok fonksiyonlu John Cooper Works deri direksiyondan spor tuşu-

na, Black Checkered iç tasarım yüzeyinden John Cooper Works spor koltuklara ve antrasit tavan kaplamasına kadar 

her şey pole pozisyonu için tasarlanmıştır.



Chili2.

JOHN COOPER WORKS Chili Paket.

Daha fazla John Cooper Works isteyen, John Cooper Works Chili paketine geçiş yapmalıdır. Bu pakette John Cooper Works dış donanım paketi 
ve John Cooper Works iç donanım paketi ile sportif detaylar ve ekstralar konusunda neredeyse her şey mevcuttur. İlave olarak Velours paspaslar, 
yol bilgisayarı, eşya saklama paketi, aydınlatma paketi ve beyaz sinyal lambaları sunulur.




DONANIM PAKETLERİ.

Sportif krom susturucu

Alcantara/Carbon vites topuzu

Karbon dış ayna kapakları

Motor sporları hissi: John Cooper Works Tuning ile ister içeride ister 

 dışarıda, MINI'nize tam size yetecek kadar sportifl ik kazandırmış 

olacaksınız. Daha fazla bilgi için bkz.: 

MINI.com.tr/accessories

john cooper works 

tuning.
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GÜVENLİK.

GÜVENLİK.

MINI Countryman ve MINI Paceman standart olarak  adet hava yastığı ile 
donatıldı. Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, önden gelen bir çarpışmada 
kafayı ve vücudun üst tarafını korur. Yan ve baş hava yastıkları, kafada, 
göğüste ve kalçada ortaya çıkabilecek yaralanma risklerini, özellikle yan-
dan gelen çarpma durumlarında en aza indirir.

Bir çarpma durumunda sürücü ve sürücü yanındaki yolcu,  noktadan 
bağlantılı emniyet kemeri, kemer gerdiricisi ve kemer gücü sınırlayıc-
ısından oluşan bir kombinasyonla korunur. Emniyet kemer sistemimiz 
MINI Countryman'in Euro NCAP çarpışma testinde  yıldız almasını sağla-
dı. Önden, yandan ve direk çarpışmalarında otomobil içinde bulunanlar 
için risk seviyesinin çok düşük olduğu tespit edildi. Çocuk güvenliği de 
ortalamanın üzerinde iyi bir not ile değerlendirildi. Buna şaşırmamak 
gerekir, çünkü arka kısımda standart olarak  adet ISOFIX'li çocuk koltu-
ğu monte edilebiliyor.

Standart Dinamik Denge Kontrolü (DSC), motor yönetimine müdahale 
ederek ve gerekli durumlarda ön ile arka taraftaki her bir tekerleği ayrı 
ayrı frenleyerek dengesiz sürüş durumlarını önler. Aynı zamanda yokuş-
larda kalkış yardımı sunar. Elektronik Diferansiyel Kilit Kontrollü (EDLC) 
opsiyonel Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ise motor ve fren müdahalelerini 
olası en son ana kadar erteleyerek, sürücünün MINI’nin doğal yol tutu-
şunu sonuna kadar kullanmasını sağlar. Viraj içindeki tekerleğin çok fazla 
çekiş kaybetmesi durumunda, EDLC o tekerleğe fren uygulamaya başlar. 
Böylece virajlarda ve tutuşun değişkenlik gösterdiği zemin koşullarında 
otomobilin öne doğru olan hareketinin devamlılığı sağlanır. Aynı zaman-
da virajın dış kenarına daha fazla tork iletilir. Arka akstaki ilave müdahale-
ler virajın devamında otomobilin doğru şekilde ilerlemesini sağlar.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. Sizin için ne anlama geliyor: Daha az tüketimle daha 

fazla sürüş keyfi . Bunu nasıl mı başarıyoruz? Yenilikçi teknolojileri birbiriyle 

kombine ediyoruz:

1. OTOMATİK START STOP FONKSİYONU. Trafi k ışıklarında beklerken veya 

trafi k sıkıştığında, rölantideki motoru otomatik olarak durdurur. Debriyaja basıl-

dığında ise motor yeniden çalışır.

2. VİTES DURUM GÖSTERGESİ. Devir göstergesindeki direktifl er vasıtası ile 

yakıt tüketimi açısından en uygun vitesi önerir. Böylece çevrenizi daha az atık 

gazla, cüzdanınızı daha az masrafl a rahatlatırsınız.

3. FRENLEMEDE ENERJİ ÜRETİMİ. Akıllı bir alternatör vasıtası ile fren enerjisi-

nin gerekli olmayan kısmını, sürücü ayağını gaz pedalından çektiği anda elekt-

riğe çevirerek, aküye ilave şarj enerjisi olarak gönderir. Hızlanmada akü şarjına 

daha az enerji gönderilir.

4. TAM DEĞİŞKEN VALF KONTROLÜ. Emme valfl erinin tam değişken kontro-

lü, aynı tüketim miktarı ile daha yüksek performans sağlar.

5. COMMON RAIL TEKNOLOJİSİ.  barlık eşit basınçlı püskürtme ve arka 

arkaya gerçekleşen ön püskürtme sayesinde dizel yakıt, çok küçük damlacıklar 

halinde püskürtülür. Sonuç: Daha sarsıntısız bir çalışma, daha yüksek perfor-

mans ve daha düşük yakıt tüketimi.

OPSİYONEL DİRENCİ OPTİMİZE EDİLMİŞ LASTİKLER. Aşılması gereken sürüş 

direncini azaltır ve dolayısıyla daha düşük CO emisyon değerleri sunar.

MINIMALISM ANALİZCİSİ. Opsiyonel olarak sunulan MINI Connected, Infota-

inment sisteminin ana bileşeni olarak sürüşünüzü kaydedip analiz eder. Farklı 

veriler yardımıyla MINI Countryman veya MINI Paceman otomobiliniz, o anki 

sürüşün ne kadar verimli olduğunu bilir. MINIMALISM Analizcisi sayesinde daha 

fazla yakıt tasarrufu için detaylı bilgiler sunar. Her sürüşten sonra verilerinizi 

MINI Connected uygulaması ile analiz edebilir, başka sürücülerle kıyaslayabilir 

ve sürüş tarzınızı daha etkili hale getirebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.



MINI SERVIS.

A’DAN Z’YE SERVİS.
MINI Servisi uzmanları tüm MINI’lere olan tutkularını sizin MINI’nizden 
de esirgemezler. “Sizin” MINI’niz için özel olarak eğitilen servis uzman-
ları onun daima iyi durumda olmasını sağlarlar. MINI’nizi elektronik, 
mekanik, şasi, boya veya küçük onarımlar konusunda uzman olan MINI 
Yetkili Servislerimize teslim ederken içiniz rahat etsin. Orijinal MINI par-
çalarının kullanılması ile her daim güvenle yolunuza devam edebilirsiniz.

BİR MINI KENDİNİ DÜŞÜNÜR.
Çünkü son derece yüksek kaliteyle üretilmiş olmakla beraber, tamir ve 
bakımı da kolaylaştırılmıştır. MINI’de belirli aralıklarla servise uğramak 
geçmişte kalmıştır, çünkü yerleşik Condition Based Service (CBS) (Duru-
ma Göre Servis) sistemi, nelere ne zaman ihtiyacı olduğunu belirlemek 
için sürekli olarak otomobilin durumunu takip eder; zamandan ve 
maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

HEPSİ BİR ARADA: MINI SERVICE INCLUSIVE.
Cazip avantajlara sahip  hizmet paketimiz sayesinde bakım ile onarım 
işlemlerinin maliyet kontrolü tamamen sizin olur. Hizmet süresini ve 
kilometresini siz belirleyebilir ve MINI’nizi satmanız durumunda paketi 
üçüncü şahıslara devredebilirsiniz. MINI Servis hizmetlerini dünyanın 
her yerindeki MINI Yetkili Servislerinde talep edebilirsiniz. MINI Garanti 
uzatma sözleşmelerimizle yasal garantinizi uzatabilirsiniz. Detaylı bilgi 
için internet sitemizi ziyaret ediniz: MINI.com.tr/serviceinclusive

YOLDA KALMAK MI?
Pek mümkün değil, biliyoruz. Ancak her şeyin olabileceğini düşünerek 
çalıştığımız için, MINI Acil Servisi yılda  gün,  saat bir telefon kadar 
yakınınızda. Özel eğitimli MINI teknisyenleri, MINI’nizin yeniden sürüşe 
hazır olması için gerek telefonla, gerek yolda yanınıza gelerek yapılması 
gereken her şeyi yaparlar.

MINI SERVİS. MINI FİNANSAL HİZMETLER.




Hayalini kurmakla kalma, sahip ol. MINI Finansal Hizmetlerle 

 gerçeğe dönüştür.

Resimler harika, teknik veriler mükemmeldi. Peki şimdi? Bu harika 
otomobile nasıl sahip olabilirim? İster kendinizin, ister şirketinizin MINI 
sahibi olabilmesi için biz üzerimize düşeni yaptık ve size uygun esnek 
seçenekler yarattık. Bu seçenekler, sizin düşündüğünüzden de hızlı bir 
şekilde MINI’nize sahip olmanızı sağlayacak. Göz atmak ister misiniz?

“Borusan Otomotiv Premium Finance” hizmetleri size farklı ödeme ve 
kredilendirme seçenekleri sunar. Size en yakın MINI Yetkili Satıcısı’nda 
sizleri bekleyen fi nansal temsilcilerimiz, en kısa sürede MINI’nize ulaş-
manıza yardımcı olur.

MINI Yetkili Satıcıları’mızda bulunan fi nansal temsilcilerimiz ile size en
uygun, kişisel ödeme planını çıkarabilirsiniz. Örneğin;

• Aylara yayılmış eşit ödemeli plan.
• Balon ödeme planı.
• Ara ödemeli plan.

Size sunduğumuz hizmetler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen size 
en yakın MINI Yetkili Satıcısı’na uğrayın veya web sayfamızı ziyaret edin. 
MINI.com.tr

MINI FİNANSAL HİZMETLER.







MINI COOPER 

Countryman

(All4)

MINI COOPER D

Countryman

Motor 1, 2

Silindir/Diziliş/Valfl er /Sıralı/ /Sıralı/

Silindir hacmi cm   []

Strok/Çap mm ,/, ,/, [,/,]

Maksimum güç/Maksimum devir kW/bg//dak // //

Maksimum tork/Maksimum devir Nm//dak / ([(/(]) (/( – (

Sıkıştırma oranı/Tavsiye edilen yakıt : ,( ([(,])/ –  ROZ ),/Dizel

Performans 1

Azami hız km/s  [] () []) ) [] ( [)])

( – (( km/s ivmelenme sn (, [,)] (, [,]) (, [,] (,) [,])

( – ( km/s ivmelenme (V. vites) sn , (,)) , (,) 

TÜKETİM 1, 2

Şehir içi lt/(( km , – , [, – ,(]
(, – , [,) – ,])

, – , [, – ,]
(, – , [, – ,])

Şehir dışı lt/(( km , – , [, – ,)]
(), – , [, – ,])

, – , [,( – ,]
(,) – , [, – ,(])

Karma lt/(( km ), – , [, – ),]
(), – ), [, – ,(])

, – , [, – ,)]
(, – , [), – ,])

CO emisyonu, karma g/km  –  [) – ] 
() – ) [) – )])

) –  [ – ] 
( –  [)( – ])

Yaklaşık depo kapasitesi lt  

Menzil km  [)(] ((( [)(]) ( [(] (((( [])

AĞIRLIK 1 / HACİMLER 1

Yüksüz ağırlık EU  kg ( [(]
( [(])

 [(] 
() [(])

İzin verilen toplam ağırlık kg  [(]
()( [(])

( []
((( [])

İzin verilen yük kg ( (

İzin verilen aks yükü ön/arka kg (/( [)(/(]
()(/( [((/(])

/( [((/(]
(((/( [((/(])

%  eğim için izin verilen römork yükü kg [(((] ([(((]) (( [((]

Bagaj hacmi l (/( – ( (/( – (

Uzunluk/Genişlik /Yükseklik ) mm (% ((()/%/) (% ((()/%/)

TEKERLEKLER

Lastik boyutları ön/arka (/)( R ) %H (/)( R ) %H

Jant boyutları ön/arka ), J x ) LM ), J x ) LM

TEKNİK VERİLER.

  Tüm bilgiler standart ) ileri vitesli manuel şanzımanlı araçlarla ilgilidir. [ ] içindeki değerler ) ileri vitesli 
Steptronic şanzımanlı araçlar için geçerlidir.

   Tüm MINI modelleri EU6 egzoz emisyonu normunu yerine getirmektedir. Yakıt tüketim tespitinde
baz olarak ECE sürüş çevrimi (80/1268 EWG) geçerlidir. Bu, yaklaşık üçte bir oranında şehir içi ve üçte

iki oranında kırsal sürüşlerden (yapılan mesafeye göre) oluşmaktadır. Yakıt tüketimine ek olarak 
CO2 emisyonu da ölçülür. Yakıt tüketimi, standart donanıma göre hesaplanır. Opsiyonel donanımlar 
(örneğin geniş lastikler) bu miktarı arttırır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri, seçilen jant ve 
lastik ebatlarına göre değişir.

MINI COOPER S 

Countryman

(All4)

MINI COOPER 

PACEMAN

(all4)

MINI COOPER S 

PACEMAN

(all4)

/Sıralı/ /Sıralı/ /Sıralı/

  

,/, ,/, ,/,

// –  // // – 

(/)(( – (((

)(/(( – (( 
)(/( ([(/(]) (/)(( – (((

)(/(( – (( 

(,/ –  ROZ ,(/ –  ROZ (,/ –  ROZ

 [] ( [])  [)] ( [)]) ( [)] ( [])

, [,] (, [,]) (, [,] (, [,)]) , [,] (,) [,(])

, (,) ,) (,) , (,)

, – , [, – ,]

(, – ,( [, – ,])

, – , [, – ,(]

(, – , [,) – ,])

, – , [, – ,]

(, – ,( [, – ,])

, – , [,) – ,]

(, – , [, – ,])

, – , [, – ,)]

(), – , [, – ,])

, – , [,) – ,]

(, – , [, – ,])

), – ),( [,( – ),]

(),) – ), [, – ,])

), – , [, – ),]

(), – ), [, – ,(])

), – ),( [,( – ),]

(),) – ), [, – ,])

 –  [) – ] 

( –  [( – )])

 –  [) – ] 

() – ) [) – )])

 –  [) – ] 

( –  [( – )])

  

 [)(] ( [))(])  [)(] ((( [)(])  [)(] ( [))(])

 [(]

() [(])

( [)(]

( [)(])

( [(] 

( [(])

( []

((( [])

 []

(( [])

 [((] 

(( [])

( ( (

(/( [/(]

((((/( [(/(])

(/( [(/(]

(/( [(/(])

/( [(/(]

((/( [((/(])

( [(((] [(((] ( [(((]

(/( – ( ( – (( ( – ((

(%/%/) (%/)/ /)/

(/ R  %V (/)( R ) %H (/ R  %V

,( J x  LM ), J x ) LM ,( J x  LM

 Overboost fonksiyonlu.
  Belirtilen değerin içinde % %( depo doluluğu ile ) kg sürücü ve  kg bagaj öngörülmüştür. 

Boş ağırlık standart donanımlı araçlar için geçerlidir. Boş ağırlık standart donanımlı araçlar 
için geçerlidir. Özel donanımlar bu miktarı arttırır.

 Aynalar olmadan.
)  Opsiyonel donanım dahil yükseklik 

(MINI Paceman modelleri için geçerli değildir).



1537 (1529)

1
5

6
1

1789

1564 (1556)

1996

2595764 (769) 738 (745)

4097 (4109) [4100]




TEKNİK VERİLER.

Tüm veriler mm cinsinden.
MINI Cooper S değerleri parantez içinde. 
MINI Cooper Countryman ALL değerleri [ ] içinde.

Mini Cooper/D countryman. 

(MINI COOPER S/SD countryman.)

 GOKART HİSSİ. 
 SİZE ÇOK YAKIŞACAK.
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MINI COOPER/D PACEMAN. (MINI Cooper S/SD PACEMAN.)



MINI COUNTRYMAN VE MINI PACEMAN 
İÇİN standart ve opsİyonel donanIm.
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DIŞ TASARIM

RENKLER

YB Light White opak    

U Chili Red opak      

WC Jungle Green metalik    

WB Blazing Red metalik  

WB Crystal Silver metalik    

WB Brilliant Copper metalik  

WB Starlight Blue metalik    

WC Midnight Grey metalik    

WB Cosmic Blue metalik    

WB Absolute Black metalik  

   

DİĞER DIŞ TASARIM DONANIMLARI

 Beyaz motor kaputu şeritleri    

 Siyah motor kaputu şeritleri    

BH Beyaz spor şeritler      

A Siyah spor şeritler      

A Kırmızı spor şeritler      

Gövde rengi tavan    

 Light White tavan ve dış dikiz aynası kapakları    

 Jet Black tavan ve dış dikiz aynası kapakları    

Mat siyah dış dikiz aynası kapakları    

AB Gövde rengi dış dikiz aynası kapakları    

 Krom dış dikiz aynası kapakları    

 Chrome Line dış tasarım, öndeki hava girişlerini, yan ızgaraları ve arka plaka çerçevesini veya arka alt tampondaki 

krom çıtayı kapsar. MINI One Countryman, MINI Cooper Countryman ve MINI Cooper Paceman modellerinde ızgara 

çubuklarını da kapsar.

 

  John Cooper Works dış tasarım (KN) ve John Cooper Works Chili (KP) paketleri ile birlikte seçilir.

 Standart donanım

( Opsiyonel donanım
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L Piano Black dış tasarım, yan ızgaraları, far yuvalarını ve arka lambaları ayrıca tavan rayını kapsar. 

MINI One Countryman, MINI Cooper Countryman ve MINI Cooper Paceman modellerinde ızgara çubuklarını da kapsar.
   

CA MINI ALL dış tasarım görünümü, araç altı korumasından, ön ile arka alt tamponundan ayrıca 

marşbiyellerden oluşmaktadır. 
 

 Xenon farlar    

A LED sis farları, gündüz farı entegre edilmiş    

 Adaptif viraj farı    

A Siyah farlar    

Arka lambalar, arka sis lambası entegre edilmiş    

 Beyaz sinyal lambaları    

AR Arka port bagaj hazırlığı  

 Römork bağlantısı  

 Konforlu giriş    

 Cam tavan, elektrikli (kaldırılabilir-açılabilir cam) ( ( ( (

 Güneş korumalı camlar ( ( ( (

 Park Mesafe Kontrolü (PDC) ( ( ( (

 Arka spoyler    

Dört çeker sistemi ALL) ( ( ( (

JANTLAR

EZ " hafi f metal alaşımlı jant -Star Air Spoke 

E "" hafi f metal alaşımlı jant -Star Triangle Spoke gümüş ( 

E "" hafi f metal alaşımlı jant -Star Triangle Spoke antrasit ( (

G "" hafi f metal alaşımlı jant -Star Double Spoke siyah ( (

GT "" hafi f metal alaşımlı jant Turbo Fan gümüş ( (

GU "" hafi f metal alaşımlı jant -Star Double Spoke Composite siyah ( ( ( (

GV "" hafi f metal alaşımlı jant -Star Double Spoke Composite antrasit ( ( ( (

 Tüm ALL) modelleri için standart donanım.
  Yuvarlanma direnci optimize edilmiş MINIMALISM jant olarak da sunulur: 

EY "" hafi f metal alaşımlı jant -Star Air Spoke MINIMALISM, E "" hafi f metal alaşımlı jant -Star Triangle Spoke MINIMALISM.

 Standart donanım

( Opsiyonel donanım
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F " hafi f metal alaşımlı jant Twin Spoke Black Burnished"     "    " 

LT "" hafi f metal alaşımlı jant Y-Spoke gümüş  

GG "" hafi f metal alaşımlı jant Cross Spoke Crusher "    

İÇ TASARIM

İÇ TASARIM RENKLERİ

CU Carbon Black    

İç kaplama yüzeyleri, kokpit çıtalarını, kapı elipslerini ve orta konsolun yan tutamaklarını kapsar

GY Dark Silver 

GZ Dark Anthracite   

BD Piano Black    

DC Black Chequered (sadece orta konsolun yan tutamakları, kapı elipsleri ve iç kaplama yüzeyleri Piano Black)    

 Chrome Line iç kaplama yüzeyi, merkezi yuvarlak göstergenin ve devir göstergesinin etrafındaki halkaları kapsar    

Inlay Colours, kapı kaplamasını ve MINI merkezi raydaki dekoratif dolguları kapsar

E Carbon Black    

E Polar Beige 

E Pure Red  

E Satellite Grey   

E Red Copper   

DÖŞEME

APE Kumaş Cosmos Carbon Black   

BBE Kumaş Diagonal Track Carbon Black  ) )

BBP Kumaş Diagonal Track John Cooper Works Carbon Black ,  )           

FSGY Kumaş/deri kombinasyonu Parallel Lines Pure Red ,   

FSGZ Kumaş/deri kombinasyonu Parallel Lines Light Tobacco  

BFE Kumaş/deri kombinasyonu Hot Cross   

"  Sadece John Cooper Works dış tasarım (KN) ve 
John Cooper Works Chili (KP) paketleri ile birlikte sunulur.

 Sadece standart koltuk için.

 Sadece spor koltuk için.
  Sadece John Cooper Works iç donanım paketi (KM) 

ile birlikte sunulur.

) Standart donanım

 Opsiyonel donanım




DONANIM.
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TGW Deri Gravity Polar Beige,  

TGK Deri Gravity Satellite Grey,    

TE Deri Gravity Carbon Black ,     

TIN Deri Lounge Championship Red, ,             

TGX Deri Lounge Light Coffee ,  

TE Deri Lounge Carbon Black ,  

TRX Deri Lounge Red Copper ,    

DİREKSİYON SİMİDİ

 kollu plastik direksiyon simidi 

  kollu deri direksiyon simidi 

  kollu spor deri direksiyon simidi    

XA  kollu deri direksiyon simidi, vites değiştirme pedalları ile    

  kollu Çok fonksiyonlu spor deri direksiyon simidi    

XC John Cooper Works deri direksiyon simidi          

563 Aydınlatma paketi, biniş aydınlatmasını, aydınlatmalı makyaj aynasını, ön taraftaki ayak bölmesi aydınlatmalarını, 

gösterge paneli aydınlatmalarını kapsar. Ayrıca tek bir düğmeye basarak ayarlanan kapı kaplamalarındaki, kol daya-

malarındaki ve MINI merkezi raydaki ortam aydınlatmasını. Sadece opsiyonel iç kaplama yüzeyi ile birlikte sunulur

   

ARKA KOLTUKLAR

 koltuklu 

 koltuklu   

MINI MERKEZİ RAY

Kısa merkezi ray 

U  parçalı merkezi ray (önde bir kısa merkezi raydan ve her iki arka koltuk arasındaki eşya saklama kabından oluşur) ) ) )

 Eşya saklama paketi, ( adet ilave bardaklığı, ( adet torba kancasını, öndeki bardaklıklar için sabitleme tertibatını, 

ön yolcu ayak bölgesi için eşya saklama fi lesini, arka kısımda ve bagaj için ( Volt prizlerini ayrıca tavan yan kısmında 

katlanabilir üçüncü güneş siperini kapsar.

   

  Sadece mevcut iç donanım renk kombinasyonlarında sunulur. 
 Sadece fi tilli spor koltuk için. 

  Deri döşeme oturma yüzeylerini (koltuk ve arkalık) 
ayrıca ön ile arka başlıkları kapsar.

- MINI One D Countryman için mevcut değil.

) Standart donanım

 Opsiyonel donanım
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TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM

 Yol bilgisayarı    

 HiFi hoparlör sistemi harman/kardon    

radyo

FB Radio MINI CD  

FC Radio MINI Boost CD    

FP Radio MINI Visual Boost    

DİĞER DONANIMLAR

 vitesli Steptronic şanzıman    

 Dış dikiz aynası paketi, iki tarafta da elektrikli katlanabilen ve ısıtılabilen dış dikiz aynalarını kapsar    

 Konforlu giriş    

 Görüş paketi, tek bir düğmeye basılarak ısıtılan ön camı, yağmur sezicisini ve otomatik far kumandasını kapsar    

 Koltuk ısıtması    

 Yağmur sezicisi    

 Klima sistemi    

 Otomatik klima    

ND USB ses arabirimli bluetooth serbest konuşma tertibatı    

NE Geliştirilmiş Bluetooth cep telefonu altlığı    

NM MINI Connected    

UM MINI navigasyon sistemi    

paketler

AM Park Lane – Earl Grey metalik gövde, Oak Red tavan ve dikiz aynası kapakları, kısmı Oak Red olan krom yan ızgaralar, 

Oak Red spor şeritler (ücretsiz opsiyonel olarak mevcut), " hafi f metal alaşımlı Turbo Fan koyu gri jantlar, MINI ALL 

dış dizayn, krom dış ayna kapakları (ücretsiz opsiyonel olarak mevcut), Cross Stripe Grey iç donanım, Inlay Colour 

Carbon Black, "Park Lane" yazılı marşbiyeller, antrasit renkli tavan rayları, kokpit çıtasında "Park Lane" etiketi, dış 

donanımda "Park Lane" yazısı

 

 Standart donanım

 Opsiyonel donanım
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GB Park Lane Chili – Earl Grey metalik gövde, Oak Red tavan ve dikiz aynası kapakları, iç kısmı Oak Red olan krom yan 
ızgaralar, Oak Red spor şeritler (ücretsiz opsiyonel olarak mevcut), " hafi f metal alaşımlı Turbo Fan koyu gri jantlar, 
MINI ALL dış donanım görünümü, krom dış aynası kapakları (ücretsiz opsiyonel olarak mevcut), Cross Stripe Grey 
iç donanım, Inlay Colour Carbon Black, "Park Lane" yazılı marşbiyeller, antrasit renkli tavan rayları, kokpit çıtasında 
"Park Lane" etiketi, dış donanımda "Park Lane" yazısı, velur paspaslar, yol bilgisayarı, eşya saklama paketi, aydın-
latma paketi, otomatik klima sistemi, gündüz farı entegreli LED sis farları, yağmur sezicisi, çok fonksiyonlu spor deri 
direksiyon simidi, spor butonu, Xenon farlar (Cooper S modelleri), beyaz sinyal lambaları, spor koltuklar (Cooper 
modelleri), kumaş/deri kombinasyonu Parallel Lines Light Tobacco koltuk

 

KM John Cooper Works iç donanım paketi, Chili Red kontrast dikişli ve çok fonksiyonlu (vites değiştirme kulakçıkları) John 
Cooper Works spor deri direksiyon simidini, Chili Red kontrast dikişli ve kırmızı vites şemalı vites topuzu ile vites körü-
ğünü, John Cooper Works marşbiyelleri, Black zhequered iç kaplama yüzeyini, spor tuşunu, dinamik çekiş kontrolünü 
(DTC, Dynamic Traction Control), antrasit tavan kaplamasını ve kumaş Diagonal Track John Cooper Works/Carbon 
Black spor koltuklarını kapsar

 

KN John Cooper Works dış donanım paketi, "" hafi f metal alaşımlı Twin Spoke Black Burnished jantları, spor yürüyen aksa-
mı (ücretsiz opsiyonel olarak mevcut), spor şeritleri (ücretsiz opsiyonel Cooper S modelleri için sunulur), Piano Black dış 
donanımını (ücretsiz opsiyonel olarak mevcut), John Cooper Works marşbiyelleri, John Cooper Works Aerodinamik kiti" 
(ayrıca sportif tampon ve marşbiyelleri) ve opsiyonel olarak özel John Cooper Works Chili Red dış rengini kapsar

 

KP John Cooper Works Chili paketi, John Cooper Works iç donanım ve John Cooper Works dış donanım paketlerini 
kapsar. Ayrıca kumaş/deri spor koltuklar, velur paspaslar, yol bilgisayarı, eşya saklama paketi, otomatik klima, yağmur 
sezicisi, Piano Black dış donanım, Xenon farlar, gündüz farı entegre LED sis farları, aydınlatma paketi, spor yürüyen 
aksam (ücretsiz opsiyonel olarak mevcut) ve bir kaç donanım daha mevcuttur…

 

L Fonksiyon paketi Wired, sesli komut sistemini, Radio MINI Visual Boost'u, geliştirilmiş cep telefonu altlığını Bluetooth, 
MINI Connected ve MINI navigasyon sistemini kapsar

   

L Fonksiyon paketi City, alarm sistemini, dış dikiz aynası paketini, otomatik kararın iç ve dış dikiz aynalarını ve park 
mesafe kontrolünü (PDC) kapsar

   

Y Paket Salt, Velours paspasları, eşya saklama paketini, yol bilgisayarını ve aydınlatma paketini kapsar    

Y Paket Salt, Velours paspasları, eşya saklama paketini, yağmur sezicisini, otomatik klima sistemini, yol bilgisayarını, 
aydınlatma paketini, beyaz sinyal lambalarını, gündüz farı entegreli LED sis farlarını ve Chrome Line dış donanım 
paketini (MINI One ve Cooper modelleri için ücretsiz opsiyonel olarak mevcut) kapsar

   

7Y2 Paket Chili, çok fonksiyonlu spor deri direksiyonunu, Velours paspasları, eşya saklama paketini, yağmur sezicisini, 
otomatik klima sistemini, yol bilgisayarını, aydınlatma paketini, beyaz sinyal lambalarını, sürücü ve ön yolcu için spor 
koltukları, LED sis farlarını ve çok daha fazlasını kapsar

   

MINI ORİJİNAL AKSESUARLAR

Cam tavan için Union Jack 

İlave far – Halojen ve LED ilave far olarak sunulur    

Tavan portbagajı, siyah veya Titan gümüşü, yakl.  lt    

"  MINI One/D ve MINI Cooper/D modeli için mevcut değil.  Standart donanım

 Opsiyonel donanım
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john cooper works tuning

" John Cooper Works Cross Spoke R", mat siyah    

"" John Cooper Works Double Spoke R", parlak siyah    

"" John Cooper Works Double Spoke R", mat siyah    

John Cooper Works Tuning Alcantara/deri spor direksiyon, opsiyonel olarak karbon kaplama ile    

Alcantara/karbon vites topuzu    

Krom sportif egzoz susturucusu    

Karbon dış dikiz aynası kapakları    

MINI KOLEKSİYON

MINI güneş gözlüğü Henry    

MINI lastik çizme, You.Me.MINI.    

MINI Fashion çanta    

MINI Big Duffl e çanta    

MINI Bulldog, büyük    

MINI Union Jack üniversal tablet kılıfı    

I LOVE MINI kupası    

MINI Britcar anahtarlık    

 Standart donanım

 Opsiyonel donanım




DONANIM.

GARANTİ.

Tüm MINI’lerin, aşınan parçalar hariç olmak üzere  yıl garantisi mevcut. Göv-

denin paslanmasına karşı, üzerinde işlem yapılmamış olmak kaydıyla " yıllık 

genişletilmiş bir gövde garantisi vardır. Ancak gövdedeki hasarlar, taş çarp-

maları, çizikler, darbeler, kaza veya hava şartları nedeni ile oluşabileceğinden, 

bunların periyodik gövde kontrol dönemlerinde kontrol edilmesi, gerekiyorsa 

gövdede ve alt kısımda ilgili işlemlerin yapılması gerekir. Boya için  yıllık ga-

ranti mevcuttur. Burada istisna, usulüne uygun yapılmayan onarımlar ile hava 

şartlarından kaynaklanan olumsuzluklardır.

GERİ DÖNÜŞÜM.
MINI’niz, kapsamlı bir geri dönüşüm konseptinin unsuru. Peki bu tam 

olarak ne anlama geliyor? Bir MINI’nin daha geliştirilme aşamasında geri 

dönüşüm beklentileri dikkate alınıyor. Malzemeler, kaynakları koruyacak 

ve çevreye zarar vermeyecek şekilde seçilir.

BİZ HER ŞEYİ
DÜŞÜNDÜK.
PEKİ SİZ?

chrome line DIŞ TASARIM/ 

Piano Black DIŞ TASARIM

İÇ KAPLAMA YÜZEYLERİ

chrome line İÇ TASARIM

INLAY COLOUR

Motor TİPİ

MOTOR KAPUTU
ŞERİTLERİ

INFOTAINMENT

JANTLAR

DIŞ AYNA KAPAKLARI

DIŞ RENK

TAVAN RENGİ

DİREKSİYON

DÖŞEME

Hayalleriniz kağıt üzerinde kalmasın, harekete geçin! MINI Yetkili Satıcınız’la 

irtibata geçin. Nerede olduğunu bilmiyorsanız buradan öğrenebilirsiniz: mini.COM.TR

LED SİS FARLARI






MINI'NİZ.

MNI.com.tr üzerinden MINI Paceman ve MINI Countryman için bir deneme sürüşü randevusu alabilirsiniz.

MINI HİKAYESİNİN DEVAMI 
İÇİN SİZİ ASFALTA DAVET 
EDİYORUZ.
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Bu katalog, BMW AG tarafından Türkiye pazarı için sunulan araçların modellerini, donanım 
kapsamlarını ve konfigürasyon olanaklarını (standart donanım ve opsiyonel donanım) içerir. 
Bu katalogta tanımlanan donanım kapsamları, münferit modellerin konfigürasyonlarına 
göre farklılıklar içerebilir. Bölgenizdeki MINI Yetkili Satıcısı'ndan, farklı ülke versiyonları 
konusunda bilgi alabilirsiniz. Yapı ve donanım ile ilgili değişiklik haklarımız saklıdır.

©  BMW AG, Münih/Almanya. Kısmen de olsa alıntı yapmak sadece BMW AG, Münih 
firmasının yazılı iznine tabidir.

MINI hakkında ayrıntılı bilgi için: MINI.com.tr
MINI İletişim Merkezi telefon numarası:    

facebook.com/MINITurkey

MINIspace.com

TEMMUZ 2015

MINI.com.tr   
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