
MINI CABRIO.



Wij houden van vrijheid. Daarmee kunnen we spontaner  
leven en genieten van het moment. Bij stilstand of 
zelfs bij langzaam rijden gaat de elektrisch bedienbare 
cabriokap in slechts 18 seconden open. Je voelt de wind 
in je gezicht, de zon op je huid en je weet dat er niets 
boven je is dan lucht. Meer ontspannen en inspirerend 
kun je mobiliteit nauwelijks ervaren. 

De nieuwe MINI Cabrio combineert een charismatische 
uitstraling met een individueel design en een intelligente 
ruimtebenutting. Hij heeft de grootste binnenruimte 
in zijn klasse en beschikt over 4 zitplaatsen. De steile 
voorruit zorgt voor een luchtig gevoel van ruimte. En 
dankzij de Easy-Load-functie kun je bij gesloten  
cabriokap de laadopening van de bagageruimte vergroten.

Het typische MINI go-kart gevoel en het wendbare  
rijgedrag bieden zelfs in gesloten toestand nieuwe  
vrijheden. Naast klassieke waarden kun je in de  
MINI Cabrio genieten van de voordelen van digitale 
netwerken. Met de weer-app kun je onbezorgd langer 
open rijden.

OPEN VOOR 
NIEUWE PERSPECTIEVEN.



WIND, 
STORM 
OF ORKAAN?
Van ontspannen cruisen tot sportief 
bochtenwerk - de MINI Cabrio-modellen 
bieden voor elk type bestuurder de juiste 
aandrijving. Maar allemaal beschikken ze over 
de krachtige en schone MINI Twin Power 
Turbo-technologie. Standaard ondersteunt 
de handgeschakelde 6-versnellingsbak snel 
schakelen. De 7-traps-transmissie met dubbele 
koppeling, in de Cooper S optioneel uitgevoerd 
als sportversnellingsbak, doet er nog een 
versnelling bij.

Bij de Cooper en Cooper S zorgt het nieuwe 
adaptieve onderstel voor een optimale 
combinatie van comfort en sportiviteit. De 
MINI Rijmodus MID en GREEN bieden een 
efficiënte en zuinige afstelling van de  
auto – in de stand SPORT verander je met  
een druk op de knop de karakteristieken van 
de besturing en het gaspedaal.

*  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.)

ONE.
Het typische MINI go-kart gevoel kan al bij de 1,5 l 3-cilinder  
benzinemotor met 75 kW/102 pk in de One ten volle worden 
beleefd – herkenbaar aan de buitenspiegelkappen in  
carrosseriekleur, aan de achterklepgreep in mat zwart en aan  
de uitlaat links zonder sierstuk.

COOPER.
De 1,5 liter 3-cilinder benzinemotor in de Cooper levert 100 
kW/136 pk – de perfecte combinatie van dynamiek en efficiëntie. 
Speciale kenmerken: Buitenspiegelkappen in contrasterende 
kleuren en motorkapstrepen mogelijk, achterklepgreep in  
hoogglans zwart, 15" lichtmetalen wielen en uitlaatsierstuk.

COOPER S.
Volle kracht vooruit: De 2,0 l 4-cilinder benzinemotor met 131 
kW */178 pk levert hoge prestaties in elke situatie. Het sportieve 
uiterlijk met de luchtinlaten in de bumper en in de motorkap, 
de achterskirt met diffusorinzetstuk en de centrale dubbele 
uitlaatpijpen passen hier goed bij.



Bij alle stijlkwesties volgt de nieuwe MINI Cabrio  
een duidelijke filosofie: Er is veel mogelijk, alles is 
typisch MINI. Zet de eerste stap naar je individuele 
afstemming met een van de uitvoeringsoptie Classic, 
John Cooper Works of MINI Yours. Deze kunnen met 
aanvullende functionele pakketten nauwkeurig op je 
behoeften worden afgestemd. Als derde stap kun je  
met afzonderlijk geselecteerde opties je eigen, volledig 
individuele auto samenstellen.

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

VOOR HET ORIGINELE MINI GEVOEL.

CLASSIC UITVOERING.

-   Lakkleur Zesty Yellow 
- Buitenspiegelkappen in zwart
- Lichtmetalen wielen 17" Pedal Spoke black

-  Sportstoelen in stof-/kunstleercombinatie  
Black Pearl Carbon Black

-  Interieuroppervlakken in Piano Black  
-  Sfeerverlichting en verlichtingspakket
-  MINI Rijmodussen 

KLASSIEK,  
SPORTIEF 
OF ELEGANT?

VOOR INDIVIDUELE ELEGANTIE.

VOOR SPORTIEVE TOPPRESTATIES.

MINI YOURS UITVOERING.

JOHN COOPER WORKS  
UITVOERING.

- Lakkleur MINI Yours Enigmatic Black
- Buitenspiegelkappen in zilver
-  Lichtmetalen wielen 18" MINI Yours  

British Spoke 2-tone
- Cabriokap MINI Yours met Union Jack design

-  Stoelen in MINI Yours leer Lounge Carbon Black 
-  Stuurwiel in Walknappa met MINI Yours embleem
-  Cockpitsierlijst MINI Yours in aluminium
-  Sfeerverlichting en verlichtingspakket
-  MINI Yours vloermatten
... en nog veel meer. 

-   Lakkleur Chili Red
- Buitenspiegelkappen in zwart
-   JCW aerodynamica kit
-   Lichtmetalen wielen 17" Track Spoke black 
- Nieuw, adaptief onderstel
-   Piano Black exterieur met zwarte emblemen,  

deurgrepen en koplampranden enz.

- JCW sportstoel in Dinamica-/leercombinatie
- Stuurwiel in Walknappa met JCW embleem 
- Interieuroppervlakken in Piano Black 
- Pedalen en voetsteun van edelstaal 
-  Sfeerverlichting en verlichtingspakket
... en nog veel meer. 



Rooftop Grey

Island Blue

Midnight Black British Racing Green

White Silver

Zesty Yellow

Standaardkleur 
Moonwalk Grey

Pepper White 2

Chili Red 2

Speciale kleur MINI Yours 
Enigmatic Black

1 Niet beschikbaar voor de One First en One | 2 Unikleur 

Voor elke uitvoering zijn unieke lakkleuren  
beschikbaar. De buitenspiegelkappen zijn in de 
carrosseriekleur of met bijpassende motorkap-
strepen in de contrastkleuren Aspen White, 
Melting Silver of Jet Black verkrijgbaar. En voor 
de keren dat het regent zijn er 2 verschillende 
cabriokapstoffen verkrijgbaar. 

Combineer je kleurkeuze met lichtmetalen wielen 
in de maten van 15 tot 18 inch - veel andere  
lichtmetalen wielen zijn verkrijgbaar bij Originele 
MINI Accessoires. Rechts zie je een selectie van 
de designhighlights. 

Meer op MINI.nl

TOON JE 
ACCENTEN.

Buitenspiegelkapkleuren: 1 
Jet Black, Melting Silver, Aspen White

Cabriokap: 
Zwart of MINI Yours

3 Alleen in combinatie met de John Cooper Works uitvoering

1   18" Pulse Spoke 2-tone

2   18" MINI Yours British Spoke 2-tone

  3    18" John Cooper Works Circuit Spoke 2-tone 3

4    18" John Cooper Works Cross Spoke 2-tone

5   17" Pedal Spoke black

6   17" Scissor Spoke 2-tone

7    17" Roulette Spoke 2-tone

8   17" Rail Spoke 2-tone

9   17" Tentacle Spoke black
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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 
Malt Brown 
sportstoel

 5    Leer Chester 2 
Satellite Grey 
sportstoel

 6    Leer Cross Punch 2 
Carbon Black 
sportstoel

 7    Stof-/kunstleercombinatie 
Black Pearl 
sportstoel

 8    Stof-/kunstleercombinatie 
Black Pearl Light Chequered 
sportstoel

9    Stof Double Stripe 
Carbon Black 
standaard sportstoel Cooper S

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

Hoe lang je ontspannen van een rit kunt genieten, hangt niet in de laatste plaats af van het zitcomfort. 
Met de uitvoeringen heb je verschillende mogelijkheden om je ideeën te realiseren. En of je nu kiest  
voor stof, stof/kunstleer of leer - altijd is er een combinatie van interieurelementen beschikbaar die de 
door jou gekozen stijl van het interieur ondersteunt. Hieronder vind je een selectie van de stoeldesigns 
die verkrijgbaar zijn.

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
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VRIJE STOELKEUZE.

Piano Black Silver Chequered Aluminium Hazy Grey 3

INTERIEUROPPERVLAKKEN.

Carbon Black Malt Brown Satellite Grey

COLOUR LINES.

3 Geen deursierlijsten

De Colour Lines bepalen de kleurstelling van de armsteunen en 
de kneerolls. Ze zijn altijd gebaseerd op de kleur van de stoelen 
en verfijnen de gekozen stijl tot in het kleinste detail. 

De interieuroppervlakken maken het interieurdesign compleet.  
De cockpitsierlijst in Hazy Grey is bij de One en Cooper al 
standaard aanwezig – bij de uitvoeringen Classic en JCW is 
deze samen met de deursierlijsten in Piano Black uitgevoerd. 
Karakteristiek voor de MINI Yours uitvoeringen is de cockpitsier-
lijst in aluminium met deurlijsten in Mystic Brown. De kleur 
Silver Checkered met deurlijsten in Piano Black is op aanvraag 
voor elke uitvoering verkrijgbaar. 
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MEER TECHNIEK. 
MEER COMFORT. 
MEER MINI.
Je gekozen uitvoering kan met verschillende functionele pakketten 
worden opgewaardeerd: Het Connected Navigation Plus Pakket 
biedt de modernste technologie met onder andere het  MINI 
Head-up Display (1), 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. Het 
Driving Assistant Plus Pakket maakt je rit nog eenvoudiger en 
biedt naast een parkeerassistent met achteruitrijcamera (2) Lane 
Departure Warning, ACC Stop & Go en andere ondersteunende 
technologieën aan. Het Comfort Plus Pakket maakt je verblijf in de 
MINI Cabrio nog aangenamer, onder andere met windscherm (3), 
stoel- en stuurwielverwarming, automatische airconditioning (4) 
en comforttoegang.

Om je MINI Cabrio naar eigen wens te voltooien zijn er bovendien 
verschillende individuele opties beschikbaar – bijvoorbeeld de 
MINI Yours cabriokap met Union Jack design (5), het 360 watt 
Harman Kardon® HiFi-systeem met 12 luidsprekers (6) of het 
stijlvolle Piano Black exterieur (7).

Meer over alle beschikbare pakketten en individuele opties vind je op  
MINI.nl
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MOBIELER DAN OOIT –  
MET DE NIEUWE MINI APP.

* De bestaande MINI Connected app blijft beschikbaar tot juli 2021

Meer op MINI.nl/app

Benut het potentieel van je MINI volledig: De nieuwe MINI App * is de mobiele uitbreiding 
die je smartphone naadloos met je MINI verbindt en je toegang geeft tot centrale functies van 
je auto. Door het intuïtieve, gebruiksvriendelijke design kan de app eenvoudig 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.

Of het nu gaat om ervaren cabrioliefhebbers die 
nooit onder een metalen dak zouden plaatsnemen 
of om buitenlucht-debutanten die voor het eerst 
de wind door hun haren laten waaien – de eerste 
rit in de nieuwe MINI Cabrio is iets speciaals 
voor iedereen. Want slechts weinig auto's in 
deze klasse bieden zo'n intense en authentieke 
buitenluchtbeleving - en dat meteen voor 4 
personen.

Je MINI-dealer maakt graag een afspraak met  
je - als het even kan wanneer de zon schijnt. Stap 
in, open de cabriokap en herontdek de openlucht. 
Veel plezier.

MINI.nl/proefrit

PROEFRIT.
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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 redactiesluiting
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. 
Wijzigingen 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 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 Cabrio One Cooper Cooper S 1

Motor/transmissie 2/3

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

Cilinderinhoud cm3 1499 1499 1998

Vermogen/toerental kW/pk /t/min 75/102/3900 – 6500 100/136/4500 – 6500 131/178/5000 – 6500

Max. koppel/toerental Nm / t/min 190/1380 – 3600 220/1500 – 4100 280/1350 – 4200

Compressieverhouding/brandstoftype :1 11/ RON 95 11/ RON 95 11/ RON 95

Rijprestaties

Topsnelheid km/u 190 206 [205] 230 [230]
Acceleratie 0 – 100 km/h s 11,0 8,8 [8,7] 7,1 [6,9]

Verbruik 2/3

Verbruik gecombineerd l/100 km 5,8 – 6,1 5,9 – 6,1 [5,9 – 6,2] 6,5 – 6,7 [6,2 – 6,4]

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

CO2-emissies g/km 133 – 138 133 – 139 [134 – 140] 148 – 153 [141 – 146]

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

      @MINI.Nederland
 
 facebook.com/mini.nederland
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