
MINI CLUBMAN.



STIJL ZELFBEWUST, 
VORM ONOVERTROFFEN.
Cultuur begint waar het praktische stijlvol en het stijlvolle praktisch is - zoals in 
de MINI Clubman. Uniek en meteen herkenbaar als typische MINI, het origineel 
met Britse charme en stadse uitstraling. Van dichtbij onthult de 6-deurs nuttige 
functies en een variabel ruimteaanbod voor een heel gezin. Als we nog verder 
kijken springen de hoogwaardige materialen en unieke stijl in het oog, waarmee 
hij zich onderscheidt van alle andere auto's in zijn klasse. 

Als echte allrounder is hij wendbaar genoeg om zijn plek in de stad te vinden. 
Tegelijkertijd biedt hij voldoende ruimte en comfort om van lange ritten  
een ontspannen trip te maken. 



MEER DAN 
EEN MOTOR: 
ZIJN 
AANDRIJVING.
De 6 MINI Twin Power Turbo-motoren 
in de MINI Clubman brengen in elke 
situatie voldoende vermogen op de weg 
- vooral de sportieve 4-cilinders in de 
Cooper S, die ook verkrijgbaar zijn met 
ALL4-vierwielaandrijving voor maxima-
le rijstabiliteit en superieure tractie. 

Het typische go-kart gevoel gaat ondanks 
de grotere afmetingen niet verloren, 
vooral omdat sportieve rijders een 10 mm 
lager onderstel kunnen bestellen. Met 
de MINI Rijmodussen kun je je Clubman 
aanpassen aan het rijprofiel dat je op een 
bepaald moment wenst: Met de optionele 
Dynamic Damper Control wint het 
 onderstel voelbaar aan comfort in de MID 
en GREEN modus. In de SPORT modus 
heb je een sportiever afgestemd onderstel 
en verander je de eigenschappen van de 
besturing en het gaspedaal met een druk 
op de knop.

COOPER S.
Volle kracht vooruit: de 2,0 l 4-cilinder benzinemotor met 
131 kW/178 pk biedt sportieve power. Dat blijkt ook uit het 
frontdesign en de achterskirt, de luchthapper in de motorkap,  
de rode "S" in de grille, de Side Scuttles en de unieke split-doors 
aan de achterzijde  evenals de uitlaatpijpen links en rechts.

COOPER.
Combinatie van dynamiek en efficiëntie: de 1,5 l 3-cilinder 
benzinemotor met 100 kW/136 pk en de 2,0 l 4-cilinder 
dieselmotor met 110 kW/150 pk. Speciale kenmerken: 
verchroomde uitlaatpijp, dak en spiegelkappen naar wens  
in contrastkleur.

ONE.
Het go-kart gevoel begint met de 1,5 l 3-cilinder  
benzinemotor met 75 kW/102 pk met en 85 kW/116 pk,  
beide met MINI TwinPower Turbo-technologie. De kleur  
van de buitenspiegelkappen komt altijd overeen met  
zijn carrosseriekleur.

Officieel brandstofverbruik gecombineerd; officiële CO
2
-emissies gecombineerd. 



De uitvoeringsopties van de MINI Clubman ondersteu-
nen optimaal je persoonlijke stijl: Zet de eerste stap 
naar een individuele afstemming met een van de uitvoe-
ringen Classic, John Cooper Works of MINI Yours. Deze 
kunnen met aanvullende functionele pakketten doelge-
richt op je behoeften worden afgestemd. Als derde stap 
kun je met losse opties je eigen, volledig individuele 
auto samenstellen.

De verschillende mogelijkheden die de uitvoeringen 
onder andere bieden, tonen de 3 voorgeconfigureerde  
voorbeelden op deze pagina – elk gebaseerd op de  
MINI Clubman Cooper S. Meer informatie over je  
uitvoering  vind je bij je MINI dealer – of op MINI.nl.

DE STIJLVOLLE INSTAP.
CLASSIC UITVOERING.

-  Lakkleur Indian Summer Red
- Dak en buitenspiegelkappen in Jet Black 
-  Lichtmetalen wielen 18" Multiray Spoke  

2-tone (Cooper S)

-  Stoelen in stof-/kunstleercombinatie Black Pearl
-  Interieuroppervlak Piano Black
-  Sfeerverlichting, verlichtingspakket en  

Excitement pakket

TOON 
JE STIJL.

DE MAXIMALE ELEGANTIE.

DE SPORTIEVE VERBEELDING.

MINI YOURS UITVOERING.

JOHN COOPER  
WORKS UITVOERING.

-  Lakkleur Chili Red
-  Dak en buitenspiegelkappen Jet Black
-  JCW aerodynamica kit
-  Lichtmetalen wielen 18" JCW Grip Spoke
-  Adaptief sportonderstel
-  Piano Black exterieur met zwarte emblemen,  

deurgrepen en koplampranden enz.

-  JCW sportstoelen in Dinamica-/leercombinatie 
-  Interieuroppervlakken in Piano Black  
-  Stuurwiel in Walknappa met JCW embleem
-  Sfeerverlichting en verlichtingspakket 
-  Dakhemel in antraciet
... en nog veel meer. 

- Lakkleur MINI Yours Enigmatic Black
- Dak en buitenspiegelkappen in zilver (optioneel)
-  Lichtmetalen wielen 18" MINI Yours British  

Spoke 2-tone
- MINI Yours embleem op B-/C-stijl

-  Stoelen in MINI Yours leer Lounge Carbon Black 
-  Stuurwiel in Walknappa met MINI Yours embleem
-  MINI Yours Interior Style Frozen Blue LED
-  Chrome Line interieur
-  Sfeerverlichting en verlichtingspakket
-  Dakhemel in antraciet
-  MINI Yours vloermatten
... en nog veel meer. 



Pepper White 1 Island Blue

Chili Red 1

White Silver 2Standaardkleur 
Moonwalk Grey

Rooftop Grey 3

British Racing Green

Midnight Black

Indian Summer Red

Speciale kleur MINI Yours 
Enigmatic Black

1 Unikleur | 2 Alleen in combinatie met dak in contrastkleur. Niet beschikbaar voor de One en niet met dak en spiegelkappen in Melting Silver. | 3 Alleen in combinatie met de Cooper S |  
4 Alleen te combineren met bepaalde carrosseriekleuren en buitenspiegelkappen in Jet Black

Kleuren creëren een bijzondere sfeer en 
benadrukken elke vorm op hun eigen speciale 
manier. Voor jouw Clubman kun je bij alle 
uitvoering kiezen uit unieke lakkleuren,  
waarmee je zijn elegante karakter individueel 
kunt onderstrepen.

De 3 contrastkleuren voor het dak en de buiten-
spiegels zetten duidelijke accenten en vergro-
ten je combinatiemogelijkheden – als verdere 
optie is er het bijzondere multitone-dak 4, een 
effectvolle lak-variant met meerkleurenverloop. 
Bij de lichtmetalen wielen heb je de keuze uit 
varianten in de maten 16 t/m 19 inch en gese-
lecteerde designs – een selectie vind je rechts. 
Andere lichtmetalen wielen zijn verkrijgbaar 
bij Originele MINI Accessoires.

Meer op MINI.nl

HET IS  
JOUW 
VERSCHIJ-
NING.

Kleuren voor dak en buitenspiegelkappen: 
Aspen White, Melting Silver, Jet Black of als multitone 4

5 Alleen in combinatie met de JCW Trim

1   19" John Cooper Works Circuit Spoke 2-tone 5

2   18" MINI Yours British Spoke 2-tone

3   18" Multiray Spoke 2-tone

4   18" John Cooper Works Grip Spoke 5

5   18" Star Spoke black

6   18" Star Spoke

7   17" Vent Spoke

8   17" Net Spoke black

9   16" Revolite Spoke

21 3

4 5 6

7 8 9



1 Leer bedekt de zittingen, de rugleuning en de hoofdsteunen voor en achter | 2 Leer bedekt de zittingen en de rugleuning

Bij de keuze voor de stoelbekleding kunnen er hoge eisen worden gesteld. Mensen hebben 
immers vaak heel verschillende ideeën over het verwerkte materiaal. Naast hoogwaardige 
stofcombinaties is er bij alle uitvoeringen doorgestikt, geperforeerd en verschillend generfd 
echt leer verkrijgbaar. Bij de keuze voor de verschillende bekledingen dien je altijd de  
combinatie met de betreffende Interior Style in het oog te houden.

MINI YOURS LEER LOUNGE CARBON BLACK. Het perfecte 
comfort, het typisch Britse Union Jack design aan de voorzijde 
van de hoofdsteun, de opvallende biezen, de onberispelijke 
afwerking: In MINI Yours sportstoelen voel je bij elke rit dat 
toegevoegde kwaliteit de moeite waard is. 1

1    MINI Yours leer Lounge  
Carbon Black 
sportstoel

2    Dinamica-/leercombinatie 
Carbon Black 
John Cooper Works sportstoel

3    Dinamica-/stofcombinatie 
Carbon Black 
John Cooper Works sportstoel

4    Leer Chester 2 
Indigo Blue 
sportstoel

5    Leer Chester 2 
Malt Brown 
sportstoel

 6    Leer Chester 2 
Satellite Grey 
sportstoel

7    Stof-/kunstleercombinatie 
Black Pearl 
sportstoel

8    Kunstleer Carbon Black 
sportstoel

9    Leer Cross Punch 2 
Carbon Black 
sportstoel

HOE WIL JE ZITTEN? 

1

75 86 9

2 3 4

INTERIOR STYLES: INDIVIDUELE SFEER MET PERFECT AFGESTEMDE DESIGNELEMENTEN.

MINI Yours Interior Style Fibre Alloy LED.

Fibre Alloy Piano Black Dark Silver (LED)

MINI Yours Interior Style Frozen Blue LED.

Black Chequered Frozen Blue Piano Black (LED)

MINI Yours Interieur Style Piano Black, verlicht.

Interieur Style Piano Black.

Black Chequered

Black Chequered

Piano Black

Piano Black

Piano Black (LED)

De Interior Styles zijn samengesteld uit op kleur afgestemde decoroppervlakken en vormen daarmee een aanvulling op de  
gemaakte bekledingskeuzes. Bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld van de bekledingsselectie MINI Yours Leer 
Lounge Carbon Black en de MINI Yours Interior Style Piano Black LED.

Meer details over de  interieur uitvoering van je MINI Clubman vind je op MINI.nl
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PRAKTISCHE 
IDEEËN MET VEEL 
STIJL VERPAKT.
Je gekozen uitvoering kan met verschillende functionele  
pakketten worden opgewaardeerd: Het Driving Assistant Plus 
Pakket biedt onder andere functies als aanrijdings- en voet- 
gangerswaarschuwing, evenals actieve snelheidsregeling.  
De geïntegreerde parkeerassistent helpt je bij het zoeken  
naar een parkeerplaats en bij het parallel inparkeren (1). Het 
Comfort Plus Pakket maakt je verblijf in de MINI nog aangena-
mer, onder andere met stoel- en stuurverwarming, automati-
sche airconditioning (2), praktisch doorlaadsysteem (4)  
en comforttoegang met Easy Opener-functie voor de achter-
deur (7). Het Connected Navigation Plus Pakket biedt  
de modernste technologie met onder andere het MINI Head-
up Display (3), dat rij-informatie centraal in je blikveld toont. 
Met een persoonlijke conciërge, realtime verkeersinformatie 
via de navigatie en andere Remote Services opent het pakket 
de nieuwste manieren om met je auto te communiceren. 
 
Om je MINI naar eigen wens te voltooien zijn er bovendien 
verschillende individuele opties beschikbaar – bijvoorbeeld 
het stijlvolle Piano Black exterieur (5), de volledige LED- 
koplampen met matrixlichtfunctionaliteit (5) of het grote  
glazen panoramadak (6).

Meer over alle beschikbare pakketten en individuele opties 
vind je op MINI.nl

5

6

7



* De bestaande MINI Connected app blijft beschikbaar tot juli 2021

Haal alles uit je MINI met de nieuwe MINI App *: de nieuwe 
mobiel uitbreiding die je smartphone naadloos met je MINI ver-
bindt en je toegang geeft tot centrale functies van je auto. Door 
het intuïtieve, gebruiksvriendelijke design kan de app eenvou-
dig worden bediend. Bovendien opent de MINI App nieuwe 
wegen en interacties met MINI Connected en je omgeving – hij 
geeft je steeds een overzicht van de actuele status van je MINI 
en dankzij Remote Services weet je altijd waar je MINI zich 

bevindt. De app brengt je nog relaxter van  
A naar B, doordat je favorieten als “Thuis” en “Werk” kunt  
toevoegen en andere bestemmingen direct naar je MINI kunt 
sturen. Als je MINI noodzakelijk onderhoud meldt, word je 
direct via de app geïnformeerd. Vervolgens kun je bij je MINI 
Service Dealer die je hebt opgeslagen direct een afspraak via  
de App maken.

MOBIELER DAN OOIT –  
MET DE NIEUWE MINI APP.

Meer op  
MINI.nl/app

Over de Clubman-stijl is veel geschreven – de beleving is echter het meest intens bij 
een persoonlijke ontmoeting. Je MINI-dealer reserveert graag een proefrit voor je in de 
MINI Clubman van jouw keuze. Ontdek het veelzijdige karakter dat voor bijna elke situatie 
een plan paraat heeft. 

MINI.nl/proefrit

JE SLEUTEL TOT  
EEN NIEUWE ERVARING.
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© BMW AG, München/Duitsland. 
Reproductie, geheel of gedeeltelijk,  
alleen met schriftelijke toestemming  
van BMW AG, München.

Deze brochure geeft modellen, uitvoeringen  
en configuratiemogelijkheden (standaard uitvoering 
en speciale opties) van door BMW AG voor de 
Duitse markt geleverde auto’s weer. De uitvoering 
en configuratiemogelijkheden met betrekking tot 
de standaard uitvoering en speciale opties van de 
afzonderlijke modellen kunnen na redactieslui-
ting voor dit medium op 01.01.2021 en in andere 
landen van de Europese Unie afwijken. Je lokale 
MINI-dealer geeft je graag meer informatie. Wijzi-
gingen in constructie en/of uitvoering voorbehouden.

1  Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden wordt een tijdelijk piekvermogen geleverd, dat circa 10% boven het nominale vermogen kan liggen. De duur van het piekvermogen neemt toe naarmate de  
omgevingstemperatuur daalt (bij +25 °C circa 5 sec., bij –20 °C circa 40 sec.).

2 Alle gegevens hebben betrekking op auto’s met standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak. Waarden tussen [ ] gelden voor auto's met de automatische 7-traps en 8-traps Steptronic transmissie.
3  De getoonde waarden van brandstofverbruik, CO

2
 emissies, energieverbruik en bereik, zijn vastgesteld op basis van de versie van de Europese Verordening (EC) 715 / 2007 die van toepassing is ten tijde van de 

typegoedkeuring. De cijfers verwijzen naar de WLTP testcyclus conform Richtlijn (EC) 1151 / 2017 en kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde opties. Het getoonde bereik is gebaseerd op verschillende 
configuraties van het geselecteerde model en is geen onderdeel van enig uitgebracht voorstel, ze zijn enkel bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigmodellen. Voor voertuig gerelateerde belastingen of 
andere heffingen gebaseerd op (in ieder geval onder andere) CO

2
- uitstoot kunnen de CO

2
 waarden verschillen met de hier aangegeven waarden.

Motortypen – MINI Clubman One Cooper Cooper D Cooper S1 Cooper S ALL41

Motor/transmissie 2/3

Cilinders/configuratie/kleppen 3/lijn/4 3/lijn/4 4/lijn/4 4/lijn/4 4/lijn/4

Cilinderinhoud cm3 1499 1499 1995 1998 1998

Vermogen/ 
toerental

kW/pk / 
t/min

75/102/ 
3900 – 6500

100/136/ 
4500 – 6500

110/150/ 
4000

131/178/ 
5000 – 6500

131/178/ 
5000 – 5500

Max. koppel/toerental Nm / t/min 190/1380 – 3600 220/1500 – 4100 350/1750 – 2500 280/1350 – 4200 280/1350 – 4200
Compressieverhouding/aanbevolen 
brandstoftype :1 11/RON 95 11/RON 95 16,5/diesel 11/RON 95 11/RON 95

Rijprestaties

Topsnelheid km/u 188 [188] 206 [206] 212 [212] 228 [228] [225]
Acceleratie 0 – 100 km/h s 11,3 [11,6] 9,2 [9,2] 8,9 [8,6] 7,3 [7,2] [7,1]

Verbruik 2/3

Verbruik gecombineerd l/100 km 5,9 – 6,3 [6,0 – 6,4] 6,0 – 6,5 [5,9 – 6,5] 4,8 – 5,2 [4,9 – 5,3] 6,7 – 7,2 [6,2 – 6,7] [6,8 – 7,2]

Emissienorm (typegoedkeuring) EU6d-Temp EU6d-Temp EU6d-Temp EU6d-Temp EU6d-Temp

CO2-emissies gecombineerd g/km 135 – 143 [137 – 145] 136 – 148 [135–147] 125 – 135 [129–139] 152 – 161 [142–152] [154 – 163]

Gewicht 2/volume 2

Toelaatbare asbelasting voor/achter kg 960 [985]/ 
955 [950]

960 [990]/  
955 [950]

1025 [1070]/  
985 [985]

1000 [1020]/  
965 [960] [1060]/[1020]

Meer over MINI: 
www.mini.nl
of MINI Klantenservice.
Telefoon: 0800 - 0992235

 @MINI.Nederland

 facebook.com/mini.nederland


