MINI COUNTRYMAN.

RUIMTE VOOR
INSPIRATIE.

Innovatieve Plug-in Hybride of krachtige TwinPower Turbo? De MINI Countryman
rijdt voorop met zijn state-of-the-art technologie. Waar hij verschijnt openen zich
nieuwe wegen – in het hoofd, op de weg en daarbuiten.
Als Sports Activity Vehicle voelt hij zich net zo thuis in de stad als buiten in de natuur.
Hij inspireert mensen om het dagelijkse leven achter zich te laten en het ongewone
te ontdekken. Met de optionele vierwielaandrijving ALL4 is hij perfect voorbereid op
spontane koerswijzigingen. Zijn stabiliteitssysteem DSC verdeelt het aandrijfkoppel
automatisch over de voor- en achteras. Het resultaat: krachtige tractie onder alle
weersomstandigheden en nog meer bochtenplezier.

PRESTATIES
VOOR ELK
TERREIN.

COOPER SE ALL4.
Dynamisch en efficiënt: met 3-cilinder benzinemotor met
92 kW 2/125 pk op de vooras en elektromotor met 70 kW/95 pk
op de achteras. Kenmerken: geel MINI Plug-in Hybride logo op
Side Scuttles en achterkant. Linker Side Scuttle als oplaadaansluiting. Gele "S" in de frontgrille en op de achterklep, achterskirt
met verchroomde enkele uitlaatpijp links. Piano Black exterieur
optioneel.

Als aandrijving voor de MINI Countryman zijn er
verschillende benzine- en dieselmotoren en een
Plug-in Hybride met elektrische vierwielaandrijving
beschikbaar. Deze combineert de voordelen van
een benzinemotor en een elektromotor en kan
maximaal 51 km 1 puur elektrisch rijden. Alle
motoren zijn uitgerust met de krachtige MINI
TwinPower Turbo-technologie. Van een handgeschakelde 6-versnellingsbak tot een automatische
8-traps sporttransmissie zijn er – afhankelijk van
de geselecteerde motor – verschillende opties
voor de overbrenging beschikbaar.

COOPER S.
De krachtige modellen: 2,0 l 4-cilinder benzinemotor met
131 kW 2/178 pk voor sportieve topprestaties. Herkenbaar aan
de rode "S" op de achterkant, de Side Scuttles, de radiateurgrille
met mesh-look en de 2 verchroomde uitlaatpijpen links en
rechts. MINI ALL4 Exterieur Styling en Piano Black exterieur
optioneel.

COOPER.
Ervandoor: de 1,5 l 3-cilinder benzinemotor en de 2,0 l 4-cilinder
dieselmotor met 110 kW/150 pk. Speciale kenmerken: verchroomde
uitlaatpijp, dak en buitenspiegelkappen naar wens in contrastkleur. Bij het optionele Chrome Line exterieur zijn de horizontale
spijlen van de lamellengrille ook in chroom leverbaar.

Een sportieve onderstelafstemming zorgt
desgewenst voor een stevige wegligging
zonder in te leveren op comfort. Met de MINI
Rijmodussen MID, GREEN en SPORT verander
je de eigenschappen van de besturing en het
gaspedaal met een druk op de knop – voor een
nieuwe rijervaring.

ONE.
Zo begint het avontuur: 1,5 l 3-cilinder benzinemotor met
75 kW/102 pk met MINI TwinPower Turbo-technologie.
Side Scuttles en achterklepgreep in elegant zwart, buitenspiegelkappen en dak in carrosseriekleur.
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Op basis van de WLTP-testcyclus
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.)

VOOR BINNEN
DE LIJNTJES.
EN DAARBUITEN.

Vind je persoonlijke Countryman-stijl en kies als eerste
stap een van de uitvoeringsopties. Deze kun je uitbreiden
met aanvullende functionele pakketten en individuele
opties. Welke mogelijkheden de uitvoeringen onder andere
bieden, tonen de 4 voorgeconfigureerde voorbeelden
op deze pagina – als voorbeeld gebaseerd op de MINI
Countryman Cooper S.
Meer informatie over je uitvoeringsopties vind je bij je
MINI dealer – of op MINI.nl

CLASSIC UITVOERING.
VOOR HET ORIGINELE MINI GEVOEL.
- Lakkleur Sage Green
- Dak en buitenspiegelkappen in Jet Black
- Lichtmetalen wielen 18" Pair Spoke
- Stoelen in stof-/kunstleercombinatie Black Pearl
- MINI Rijmodussen
- Sfeerverlichting in 12 basiskleuren

ALL4 UITVOERING.
IDEAAL VOOR OFFROAD FANS.
- Buitenlak- en contrastlakaanbod zoals bij Classic
- Lichtmetalen wielen 19" Turnstile Spoke 2-tone
- Stoelen in leer Chester Malt Brown
- Dakreling, MINI ALL4 Exterieur Styling
- MINI Rijmodussen
- Sfeerverlichting in 12 basiskleuren

JOHN COOPER WORKS
UITVOERING.
SPORTIEF DOOR DIK EN DUN.
- Lakkleur Chili Red
- Dak en buitenspiegelkappen in Jet Black
- Lichtmetalen wielen 18" JCW Grip Spoke
- JCW aerodynamica kit incl. JCW achterspoiler
- Sportieve onderstelafstemming
- Piano Black exterieur met zwarte randen voor
radiateurgrille, koplampen en achterlichten enz.
- JCW sportstoelen in Dinamica-/leercombinatie
- Stuurwiel in Walknappa met JCW logo
- Interior Style JCW Piano Black met decoroppervlakken
in Chili Red en met JCW logo
- Sfeerverlichting in 12 basiskleuren
... en nog veel meer.

MINI YOURS UITVOERING.
HOOGWAARDIG EN INDIVIDUEEL VERVAARDIGD.
- Lakkleur MINI Yours Enigmatic Black
- Dak en buitenspiegelkappen in zilver
- Lichtmetalen wielen 19" MINI Yours British Spoke
2-tone
- Stoelen in MINI Yours leer Lounge Carbon Black
- Stuurwiel in Walknappa met MINI Yours logo
- MINI Yours Interior Style Shaded Silver LED
- Sfeerverlichting in 12 basiskleuren
- MINI Yours logo op C-stijl
- Dakhemel in antraciet
- Vloermatten met MINI Yours logo
... en nog veel meer.

Standaardkleur
Moonwalk Grey

White Silver 1

Rooftop Grey

OPVALLEND
OP ELK
TERREIN.
Toon met de MINI Countryman je ideeën over
design: bij alle uitvoeringen hebben we moderne
lak- en contrastkleuren voor het dak en de
buitenspiegels voor je klaarliggen.

Island Blue

Sage Green

Midnight Black

Chili Red 2
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Sportieve accenten kun je toevoegen met
motorkapstrepen die afgestemd zijn op de
contrastkleur. Met een grote keuze aan
moderne lichtmetalen wielen in de maten
16 tot 19 inch kan je Countryman ook optisch
worden geïndividualiseerd. Een selectie vind
je rechts. Andere lichtmetalen wielen zijn
verkrijgbaar bij Originele MINI Accessoires.
Meer op MINI.nl

British Racing Green

1

Speciale kleur MINI Yours
Enigmatic Black

1 19" Turnstile Spoke 2-tone
2 19" MINI Yours British Spoke 2-tone
3 19" John Cooper Works Circuit Spoke 2-tone

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

1

Niet beschikbaar voor de One | 2 Unikleur

3

Alleen in combinatie met de JCW Trim

3

4 18" Pin Spoke black

7 17" Channel Spoke black

5 18" Pair Spoke

8 17" Imprint Spoke

6 18" John Cooper Works Grip Spoke

9 16" Revolite Spoke

INSTAPPEN EN PLAATSNEMEN.
Ook wie buiten geasfalteerde wegen reist, zal in de MINI Countryman comfortabel zitten:
Comfortabele stoelgeometrieën en hoogwaardige materialen nodigen je uit om plaats te
nemen en te genieten van de rit. Bij alle uitvoeringen biedt de MINI Countrymande keuze
tussen sportieve stofcombinaties en doorgestikt, geperforeerd en generfd echt en kunstleer.
Bij de keuze 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

INTERIOR STYLES: INDIVIDUELE LOOK MET PERFECT AFGESTEMDE DESIGNELEMENTEN.
Interieur Style Piano Black.

MINI Yours Interior Style Shaded Silver LED.

3 Dinamica-/stofcombinatie

Carbon Black
John Cooper Works sportstoel
4 Leer Chester 2

Indigo Blue
sportstoel
1

2
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5 Leer Chester 2

Malt Brown
sportstoel

Piano Black

British Oak Dark

Shaded Silver
(LED)

Hazy Grey

Dark Silver

MINI Yours Interieur Style Piano Black, verlicht.

Interior Style John Cooper Works Piano Black.3

Piano Black (LED)

Piano Black

6 Leer Chester 2

Satellite Grey
sportstoel

Dark Silver

Chili Red

7 Stof-/kunstleercombinatie

Black Pearl
sportstoel
8 Kunstleer Carbon Black

sportstoel
9 Leer Cross Punch 2
5
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Leer bedekt de zittingen, de rugleuning en de hoofdsteunen voor en achter | 2 Leer bedekt de zittingen en de rugleuning | 3 Alleen in combinatie met de JCW Trim

Carbon Black
sportstoel

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 leer Chester
Malt Brown en de MINI Yours Interior Style Shaded Silver LED.
Meer details over de interieur uitvoering van je MINI Countryman vind je op MINI.nl
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VAN BINNEN EN VAN
BUITEN PRAKTISCH
UITGERUST.
Je gekozen uitvoering kan met verschillende functionele
pakketten worden opgewaardeerd: Het Driving Assistant Plus
Pakket biedt onder andere functies als aanrijdings- en
voetgangerswaarschuwing, evenals actieve snelheids-regeling (1).
De geïntegreerde parkeerassistent helpt je bij het zoeken naar
een parkeerplaats en bij het parallel inparkeren. Het Connected
Navigation Plus Pakket biedt de modernste technologie met
onder andere het MINI Head-up Display (2), dat rijinformatie
centraal in je blikveld toont. Met een persoonlijke conciërge,
realtime verkeersinformatie via de navigatie (3) en andere
Remote Services opent het pakket de nieuwste manieren om
met je auto te communiceren. Het Comfort Plus Pakket maakt
je verblijf in de MINI nog aangenamer, onder andere met
stoel- en stuurverwarming en automatische airconditioning (3).

4

5

Om je MINI naar eigen wens te voltooien zijn er bovendien
verschillende individuele opties beschikbaar – bijvoorbeeld
het stijlvolle Piano Black exterieur (4), de volledige LEDkoplampen met matrixlichtfunctionaliteit (4), de uitklapbare
picnic bench aan de achterkant (5), de Easy Opener-functie
met de automatische achterklepbediening en de comforttoegang (6) of het 360 watt Harman Kardon® HiFi-systeem met
12 luidsprekers (7).

6

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.
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.

Meer op
MINI.nl/app

HOE HET VERDER GAAT? NATUURLIJK
MET JE PERSOONLIJKE PROEFRIT.
De essentie ervaar je zelden in boeken of op internet – die moet je zelf beleven. Want alleen
wie eropuit trekt, dingen op de proef stelt en zich openstelt voor nieuwe ervaringen, kan
zich verder ontwikkelen. Als je dit verlangen koestert, maakt je MINI-dealer graag een
afspraak met je voor een proefrit in je MINI Countryman. Stap in en ontdek een nieuwe
manier om de wereld te zien, actief te reizen en anderen te ontmoeten. Zet de eerste stap en
ervaar meer van het leven – in de MINI Countryman.
MINI.nl/proefrit

* De bestaande MINI Connected app blijft beschikbaar tot juli 2021

Motortypen – MINI Countryman
Motor/transmissie

One

Cooper

Cooper D

Cooper S (ALL4) 1

Cooper SE ALL4 1

3/lijn/4
1499
75/102/
3900 – 6500
–
190/1380 – 3600

3/lijn/4
1499
100/136/
4500 – 6500
–
220/1480 – 4100

4/ lijn/4
1995
110/150/
4000
–
350/1750 – 2500

4/ lijn/4
1998
131/178/
5000 – 6500 (5000 – 5500)
–
280/1350 – 4200

3/lijn/4
1499
92/125/
5000 – 5500
165/224
220/1500 – 3800

11/91 – 98 RON

11/91 – 98 RON

16,5/diesel

11/91 – 98 RON

11/91 – 98 RON

185 [185]

202 [202]

211 [211]

[196] [135*]

12,0 [12,0]

9,7 [9,7]

7,5 [7,4]

225 [225]
([222])
7,5 [7,4] ([7,3])

6,3 – 6,5 [6,3 – 6,6]

6,3 – 6,7 [6,3 – 6,8]

4,7 – 5,1 [5,0 – 5,4]

EU6d-Temp
–
143 – 149 [145 – 150]

EU6d-Temp
–
142 – 152 [144 – 154]

EU6d-Temp
–
124 – 133 [131 – 140]

km

–

–

kg

1015 [1045] /
990 [985]

1025 [1050] /
990 [985]

2/3

Cilinders/configuratie/kleppen
Cilinderinhoud
Vermogen/
toerental
Systeemvermogen
Max. koppel/toerental
Compressieverhouding/aanbevolen
brandstoftype

cm3
kW/pk /
t/min
kW/pk
Nm / t/min
:1

Rijprestaties
Topsnelheid
[* Elektrische topsnelheid]
Acceleratie 0–100 km/h

km/u
s

6,8

Verbruik 2/3
Verbruik gecombineerd

l/100 km

Emissienorm (typegoedkeuring)
Stroomverbruik

kWh/100 km

CO2 -emissies

g/km

Elektr. actieradius 4

EU6d-Temp
[13,9 – 13,5]
[47 – 43]

–

6,6 – 7,0 [6,4 – 6,7]
([7,0 – 7,3])
EU6d-Temp
–
151 – 159 [146 – 153]
([158 – 165])
–

1075 [1110] /
1025 [1025]

1065 [1080] /
1000 [1000]

[1115] /
[1205]

–
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Gewicht 2/volume 2
Toelaatbare asbelasting voor/achter

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.).
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, CO2 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) CO2- uitstoot kunnen de CO2 waarden verschillen met de hier aangegeven waarden.
4
Actieradius afhankelijk van verschillende factoren, met name: persoonlijke rijstijl, routekenmerken, buitentemperatuur, verwarming/klimaatregeling, voorklimatisering.
1

2

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.

© BMW AG, München/Duitsland.
Reproductie, geheel of gedeeltelijk,
alleen met schriftelijke toestemming
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