
MINI ELECTRIC.



Mobiliteit veranderen en creatief omgaan met stedelijke ruimtes – dat is het handelsmerk 
van MINI. De volledig elektrische MINI Electric zet deze traditie op een  progressieve 
manier voort. Zonder uitlaat en uitlaatgassen verkleint hij zijn CO2-voetafdruk en doet hij 
iets voor de planeet. En als je onderweg bent met elektriciteit uit hernieuwbare  bronnen, 
daalt de CO2-vervuiling van de rit zelfs tot nul. De stille elektromotor vermindert verkeers- 
lawaai en maakt je ritten minder duur. De energie voor een actieradius van maximaal 
234 kilometer * kun je eenvoudig laden bij een van de meer dan 60.000 laadpunten in 
Nederland – of thuis.

* Overeenkomstig de voorgeschreven meetprocedure op basis van de WLTP-testcyclus. 

VOORUITSTREVEND SINDS 1959.

Zijn stijl: typisch MINI. Uiterlijk is alleen aan 
 details te zien dat de nieuwe MINI Electric 
puur elektrisch en lokaal emissievrij is. De elek-
tromotor accelereert je in slechts 7,5 seconden 
van 0 naar 100 km/h en het typische MINI go-kart 
gevoel zorgt zelfs in scherpe bochten voor een 
groot rijplezier.

Met het stroompedaal kun je krachtig accelereren – 
of de MINI Electric nauwkeurig afremmen. Met de 
speciale "one-pedal feeling" win je elke keer bij het 
remmen een deel van de kinetische energie terug.



In plaats van een verbrandingsmotor liever een explosieve acceleratie:  
Met 135 kW/184 pk en een maximumkoppel van 270 Newtonmeter 
trekt de nieuwe MINI Electric  adembenemende sprints. De elektro-
motor levert zijn kracht onafhankelijk van het toerental – een sterk 
argument in stadsverkeer. Het lage zwaartepunt en het speciale 
tractiesysteem Active Slip Regulation (ASR) zorgen voor een sportieve 
wegligging. En met de MINI Rijmodussen kan het reactiegedrag 
van de MINI Electric op elk moment worden gewijzigd – van SPORT 
naar MID en GREEN tot het zeer zuinige GREEN+.

Dankzij nauwkeurige navigatie naar het volgende  laadstation, 
snelladen en 2 standaard laadkabels kun je ook bij langere 
 ritten ontspannen genieten. Een DC-laadstation levert in slechts 
35  minuten 80% van de actieradius op. Thuis of op de werkplek 
doet de MINI Wallbox met 11 kW laadvermogen daar 2,5 uur over. 
En indien nodig kan de MINI Electric via elk gewoon stopcontact 
worden opgeladen.

VERBLUF-
FEND  
EENVOUDIG: 
ELEKTRISCH 
RIJDEN.

GENEREERT EEN ELEKTRISCHE AUTO MINDER CO2 DAN EEN 
AUTO MET VERBRANDINGSMOTOR?
Tijdens het gebruik stoten elektrische auto's zoals de MINI 
Electric aanzienlijk minder CO2 uit dan een vergelijkbare auto 
met verbrandingsmotor – zelfs bij de actuele elektriciteitsmix 
uit niet-hernieuwbare bronnen. Als de energie afkomstig is 
van hernieuwbare bronnen zoals wind, zon of water, daalt de 
CO2-uitstoot zelfs naar nul.

HOE LANG MOET IK OPLADEN?
Wanneer je 100 kilometer per dag aflegt, laad je de benodigde 
energie bij een DC-snellaadstation in ongeveer 23 minuten, bij 
een AC-laadstation of je wallbox thuis in ongeveer 2 uur en  
30 minuten en bij een gewoon stopcontact in 6 uur.

KAN IK OVERAL EEN LAADSTATION VINDEN?
In stedelijk Europa vindt de MINI navigatie bijna overal een 
laadstation in de nabije omgeving. Onze tip voor gemoedsrust: 
Bereken de volgende laadstop in de Comfort-modus. Mocht het 
desondanks penibel worden, dan kun je je bestemming toch 
veilig bereiken door om te schakelen naar de Eco-modus.

WAT KOST HET ONDERHOUD AAN ELEKTRISCHE AUTO'S?
Elektrische aandrijvingen hebben minder bewegende delen  
dan verbrandingsmotoren. Daardoor bespaar je op onderhoud. 
Bij elektromotoren is er geen olieverversing nodig, is er geen 
koppeling en is er dankzij recuperatie minder remslijtage. Dat 
verlaagt de onderhoudskosten. En op de accu krijg je 8 jaar  
garantie.



UITGERUST 
VOOR DE  
TOEKOMST.

Met de elektrische aandrijving in de nieuwe MINI 
 Electric ben je de weg naar de toekomst ingeslagen. 
Om ervoor te zorgen dat je bij het kiezen van de uitvoe-
ring je persoonlijke smaak kunt volgen, zijn er 3 confi-
guratiestappen beschikbaar. Als eerste stap kies je een 
van de uitvoeringsoptie: Classic, MINI Yours of Electric. 
Deze kunnen allemaal met aanvullende functionele pak-
ketten nauwkeurig op je behoeften worden afgestemd.  
Als derde stap kun je je auto ten slotte met afzonderlijk 
geselecteerde opties individualiseren.

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

OOK ELEKTRISCH TYPISCH MINI.
CLASSIC UITVOERING.

-  Lakkleur British Racing Green
-  Dak en buitenspiegelkappen in Aspen White
-  Lichtmetalen wielen 16" Victory Spoke black

-  Sportstoelen in stof-/kunstleercombinatie  
Black Pearl Carbon Black

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

DE MAXIMALE ELECTRIC-LOOK.

ELEKTRISERENDE ELEGANTIE.

MINI ELECTRIC UITVOERING.

MINI YOURS UITVOERING.

-  Lakkleur White Silver
-  Dak in Jet Black 
-  Buitenspiegelkappen in Energetic Yellow
-  Lichtmetalen wielen 17" Electric Power Spoke 2-tone

-  Stoelen in leer Cross Punch Carbon Black
-  Stuurwiel in Walknappa met MINI Electric embleem 
-  Interieuroppervlakken Electric
-  Dakhemel in antraciet
-  MINI Rijmodussen
-  Vloermatten met MINI Electric logo
… en nog veel meer.

-  Lakkleur Enigmatic Black
-  Dak en buitenspiegelkappen in carrosseriekleur
-  Lichtmetalen wielen 17" Roulette Spoke 2-tone

-  Stoelen in MINI Yours leer Lounge Carbon Black 
-  Stuurwiel in Walknappa met MINI Yours embleem
-  Cockpitsierlijst Piano Black
-  Dakhemel in antraciet
-  Sfeerverlichting en verlichtingspakket
-  MINI Rijmodussen 
-  Vloermatten met MINI Yours logo 
… en nog veel meer.



ALLES VOOR EEN LOOK  
DIE ENERGIE UITSTRAALT.

British Racing Green Midnight Black

Chili Red 1

White Silver

Enigmatic Black

Moonwalk Grey

Contrastkleur dak: Kleur buitenspiegelkappen:

Jet BlackMultitone 2 Aspen White Aspen WhiteJet BlackEnergetic Yellow

1 Unikleur | 2 Alleen te combineren met bepaalde carrosseriekleuren en buitenspiegelkappen in Jet Black

Voor elke uitvoering zijn unieke lakkleuren beschikbaar. Voor het eerst af fabriek leverbaar is het 
speciale multitone-dak 2, een effectvolle lakvariant met meerkleurenverloop. Buitenspiegelkappen 
zijn verkrijgbaar in Energetic Yellow of in carrosseriekleur - als verdere contrastkleuren voor 
dak en buitenspiegelkappen zijn Aspen White en Jet Black leverbaar. Een selectie lichtmetalen 
wielen in de maten 16 en 17 inch zie je hieronder. 

Meer op MINI.nl

1   17" Electric Power Spoke 2-tone

2   17" Tentacle Spoke black

  3    17" Scissor Spoke 2-tone

4   17" Rail Spoke 2-tone

5    17" Roulette Spoke 2-tone

6   16" Victory Spoke black
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Bij de stoelen heb je de keuze uit verschillende kleuren en materialen.  
Of je nu kiest voor stof, stof/kunstleer of leer – altijd is er een combinatie van interi-
eurelementen 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 afwer-
king: In MINI Yours sportstoelen voel je bij elke 
rit dat toegevoegde kwaliteit de moeite waard is. 1

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

1    MINI Yours leer Lounge  
Carbon Black 
sportstoel

2    Stof-/kunstleercombinatie 
Black Pearl 
sportstoel

3    Leer Chester 2 
Satellite Grey 
sportstoel

4    Leer Cross Punch 2 
Carbon Black 
sportstoel

5    Kunstleer Carbon Black 
sportstoel

6    Stof Double Stripe 
Carbon Black 
standaard sportstoel

VIND JE  
LIEVELINGSPLEK.

INTERIEUROPPERVLAKKEN.COLOUR LINES.

Carbon Black Satellite Grey Piano Black Electric

De interieuroppervlakken bevinden zich op de deur- en 
 cockpitsierlijsten. De kleur Piano Black is standaard aanwezig. 
Als je kiest voor de kleur Electric, wordt de cockpitsierlijst uitge-
voerd in een kleurstelling die exclusief is voor de MINI Electric.

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. 
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GELADEN MET 
UITRUSTING?
Je gekozen uitvoering kan met verschillende functionele pak-
ketten 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 blik-
veld toont. Met een persoonlijke conciërge, realtime verkeers-
informatie via de navigatie en andere Remote  Services opent 
het pakket de nieuwste manieren om met je auto te commu-
niceren. Het Driving Assistant Plus Pakket maakt je rit nog 
eenvoudiger en biedt naast een parkeerassistent met achter-
uitrijcamera (2), Lane Departure Warning, ACC Stop & Go en 
andere ondersteunende technologieën aan. Het Comfort Plus 
Pakket maakt je verblijf in de MINI Electric nog aangenamer, 
onder andere met stoel- en stuurwielverwarming, automati-
sche airconditioning, armsteun voor, buitenspiegelpakket (3) 
en comforttoegang.
 
Om je MINI naar eigen wens te voltooien zijn er bovendien 
verschillende individuele opties beschikbaar – bijvoorbeeld 
het stijlvolle Piano Black exterieur (4), de volledige LED-kop-
lampen met matrixlichtfunctionaliteit (4), het grote glazen 
panoramadak (5) of het 360 watt Harman Kardon® HiFi-sys-
teem met 12 luidsprekers (6).

Meer over alle beschikbare pakketten en individuele opties 
vind je op MINI.nl
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* De bestaande MINI Connected app blijft beschikbaar tot juli 2021

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. De app geeft je steeds een overzicht van de actuele 
status van je MINI en dankzij Remote Services weet je altijd 
waar je MINI zich bevindt. Rij nog relaxter van A naar B door 
je  favorieten als "Thuis" en "Werk" toe te voegen en andere 

 bestemmingen direct naar je MINI te sturen. In de MINI 
 Electric toont de nieuwe MINI App je altijd de snelste route 
naar het volgende laadstation. Tijdens het opladen informeert 
de app je over de actuele laadtoestand en de daarbij haalbare 
actieradius. Voordat je vertrekt kan het interieur van je MINI 
Electric via de app tot op de minuut worden voorverwarmd. 

Meer op 
MINI.nl/app

Laat je inspireren door een nieuwe aandrijving, 
test een nieuwe manier om van A naar B te 
 komen. Grijp met de MINI Electric de start van 
het nieuwe hoofdstuk in mobiliteit met beide 
handen aan.
 
Tijdens je proefrit zul je ervaren hoe eenvoudig 
en fascinerend het kan zijn om je eigen CO2- 
voetafdruk duurzaam te verkleinen. Probeer 
daarbij uit hoe je met het "stroompedaal" van de 
MINI Electric kunt accelereren en tijdens het 
remmen energie kunt recupereren. Maak met je 
MINI-dealer een afspraak voor een proefrit of 
stuur je aanvraag online op.

MINI.nl/proefrit

VOEL DE 
KICK VAN 
DE MINI 
ELECTRIC.



© 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 redac-
tiesluiting voor dit medium op 01.01.2021 en in 
andere landen van de Europese Unie afwijken. 
Je lokale MINI-dealer geeft je graag meer infor-
matie. Wijzigingen in constructie en⁄of uitvoering 
voorbehouden.

Technische gegevens MINI Electric

Elektromotor/hoogspanningsaccu

Piekvermogen kW (pk) 135 (184)
Energie-inhoud (bruto/netto) kWh 32,6/28,9

Rijprestaties/actieradius

Acceleratie 0–100 km/h s 7,3

Acceleratie 0–60 km/h s 3,9

Topsnelheid km/u 150

Elektrische actieradius (WLTP min./max.) * km 225–234

Oplaadtijden/verbruik

Oplaadtijd (van 0 – 80% bij 11,2 kW) hh:mm 02:30

Oplaadtijd (van 0 – 80% bij 50 kW) hh:mm 00:36

Stroomverbruik (WLTP min./max.) bruto * kWh/100 km 15,2–15,8

* Genoemde informatie met betrekking tot stroomverbruik en elektrische actieradius werd 
overeenkomstig de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 715/2007 in de geldige versie van de 
gecombineerde testcyclus bepaald. Genoemde informatie houdt voor de marges rekening met de 
verschillen bij de gekozen velg- en bandenmaten.

 
De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2 uitstoot zijn 
 gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De prijzen en CO2 uitstoot gelden voor het 
voertuig in de basisuitvoering zonder opties. De waarden voor brandstofverbruik, CO2 emissie, 
energielabel en BPM zijn afhankelijk van de gekozen opties. Raadpleeg de MINI configurator 
op mini.nl waarop na de invoer van het model en de uitvoering, de daarbij behorende consumenten 
adviesprijs, BPM, CO2 emissie en energielabel getoond worden. Meer informatie over officiële 
 brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden van nieuwe auto’s vindt u overzichtelijk gerangschikt 
in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje is te downloaden 
van de website van de RDW – www.rdw.nl.

facebook.com/mini.nederland
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Meer over MINI: 
www.mini.nl
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