
MINI CLUBMAN.



Bazen aşık olmak için 7 saniye yeterli olur.  
Biz size 6 saniye veriyoruz. Her bir kapı için 1 saniye.  
MINI Clubman ile keyifli sürüşler dileriz.

İÇGÜDÜLE-
RİNİZİ  
TAKİP EDİN.

AB kanunlarınca tüm modeller için öngörülen yakıt tüketimi ve CO
2
 emisyonu 

hakkındaki bilgileri Teknik Veriler bölümü sayfa 46’da bulabilirsiniz.

Modellere özgü sunulanlar hakkında bilgi almak için MINI Yetkili Satıcısı‘na 
veya mini.com.tr/configurator sayfasına başvurabilirsiniz.
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BOYUNDAN DAHA ÇOK ENİNE DÜŞÜNMEK  
ONUN GELENEKLERİNDE VAR.

Sir Alec Issigonis 1956’da MINI için ilk eskizleri bir peçete üzerine çizmeye başladığında devrim 
niteliğindeki iç mekan konsepti, değişmekte olan dünyanın aradığı cevaptı. Sir Alec neredeyse 
her şeyi farklı tasarlamıştı: Tekerlekleri en köşeye gelecek şekilde konumlandırmış, göstergeleri 
sağ veya sol tarafta bulunan direksiyondan bağımsız olması için tam ortaya yerleştirmiş ve mo-
toru enine monte edilmesi için uygun görmüştür. Bu sayede iç mekanda çok fazla alan kazanmış 
oldu. Devrim niteliğindeki MINI bir ikon olarak günümüze kadar geldi.

Bölünmüş bagaj kapısıyla yükleme kolaylığı sunan ilk Mini 1960 yılında Mini Traveller adı ile 
karşımıza çıkmıştır. 1969’dan beri kullanılan Mini Clubman ismi ile bir Mini’nin cazibesinden 
vazgeçmeden bagajında daha fazla eşya taşımak isteyenleri günümüzde dahi heyecanlandırmaya 
devam etmektedir.

5MINI MİRASI

Motor sporları uzmanı John Cooper, Klasik Mini’nin içindeki sportif potansiyeli fark ederek onu bir yarış 
otomobiline dönüştürmüştü. Köşelerdeki kısa çıkıntılar ve düşük otomobil ağırlığı sayesinde, tecrübeli 
ralli pilotu için virajları frenleme yaparak yanlamasına geçmek çok kolay olmuştur. Dar virajlarda 
dahi erişilen yüksek hız sayesinde bugünkü tipik go-kart hissi ortaya çıkmıştır. Bu his ile Monte Carlo 
rallisindeki olağanüstü zaferlerin temeli atılmış oldu. Bu ralli ile Mini; çevikliğin, saf gücün karşısında 
üstün olduğunu kanıtlamış oldu. John Cooper’a saygımızı sunmak için günümüzde de en sportif MINI 
modellerinde John Cooper Works ismini kullanmaktayız.

Alec Issigonis’in verimlilik sunan tasarımı ve John Cooper’ın sportif çevikliği, MINI’nin karakterini en 
başından beri belirlemiştir. Geçmişten gelen bu değerler ile geleceğin teknolojik olanakları birleştirilerek 
güncel jenerasyon MINI modelleri şekillenmektedir.













İÇ KISMI  
ESNEK.

Boyutları ile MINI Clubman çok yönlülü
ğü ön plana çıkarıyor, özellikle uzun 
me safelerde. Bu özelliği sadece 360 
litrelik bagaj hacminden meydana gel
miyor: Arka koltuk sırasının üç arkalığı 
da opsiyonel olarak 40 : 20 : 40 oranında 
katlanabiliyor. Ortadaki kısmı, bagajdan 
otomobil içine yükleme yapmak için veya 
bardaklıkları mevcut olan konforlu bir 
kol dayaması olarak da kullanabilirsiniz. 
Konfor Erişim Sistemi sayesinde ayağı
nızı otomobilin arka alt kısmına uzatıp 
çektiğiniz anda bölünmüş bagaj kapıları 
otomatik olarak açılır.

DIŞ TARAFI  
KİŞİYE ÖZEL.

MINI Orijinal Aksesuarlar 
Siyah portbagaj (yakl. 320 lt) 
Black Jack yan ızgaralar ve dış dikiz aynası kapakları 
19" John Cooper Works Pro Radial Spoke hafif metal alaşımlı jantlar, parlatılmış 
Parlak siyah renkte LED ilave farlar 
Yan camlar için siyah renkte güneş koruması

mini.com.tr/accessories

MINI Clubman sayısız kişiselleştirme olanakları sunar:  
MINI Orijinal Aksesuarlar ile MINI‘nizin çok daha özel  
görünmesini sağlayabilir ve çok daha fazla işlevsellik  
katabilirsiniz.



14

ONE. COOPER.
Benzersiz go-kart hissi MINI Twin Power Turbo teknolo-
jisine sahip 1,5 lt 3 silindirli 75 kW/102 beygir gücündeki 
benzinli motor ile veya 1,5 lt 3 silindirli 85 kW/116 beygir 
gücündeki dizel motor ile başlar.

1,5 lt 3 silindirli benzinli motoru ve 2,0 lt 4 silindirli  
100 kW/136 beygir gücündeki veya 110 kW/150 beygir 
gücündeki dizel motoru ile dinamizm ve verimlilik  
bir arada. Cooper modellerinin ayrıt edici özellikleri:  
parlak siyah güvenlik barları, krom egzoz çıkışı ve  
istek üzerine kontrast renklerde sunulan tavan ve  
dış dikiz aynası kapakları.
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SADECE BİR  
MOTOR OLMAKTAN 
ÇOK ÖTE.
Her MINI modelinin kendine özgü bir karakteri ve çekişi vardır. 
Fakat ister One/D, ister Cooper/D, isterse Cooper S/SD model-
leri olsun, tüm MINI motorlarının ortak noktası şudur: yüksek 
performanslı ve verimli MINI Twin Power Turbo teknolojisi.

Tüm MINI Clubman modelleri standart olarak sportif ayarlı 
6 vitesli şanzımana sahiptir. One/D ve Cooper modelleri için 
istenildiğinde 6 vitesli Steptronic şanzıman, Cooper D ve  
Cooper S/SD modelleri için ise opsiyonel olarak 8 vitesli  
Step tronic şanzıman sunulur.

Performansın her zeminde kusursuz olarak çekişe dönüşmesi 
için Cooper S/SD modelleri akıllı 4-çeker sistemi ALL4 ile de 
sunulur. Detaylı bilgi için bkz. sayfa 34.

Opsiyonel MINI sürüş modları üzerinden MINI’nizi o anki 
istenen sürüş profiline adapte edebilirsiniz: Opsiyonel dina-
mik süspansiyon kontrolü MID ve GREEN modunda hissedilir 
şekilde konforlu bir yürüyen aksam ayarı sunar. Sportif go-kart 
hissi için SPORT modunu seçmelisiniz.

MINI CLUBMAN

COOPER S.
En kuvvetli modeller: 2,0 lt 4 silindirli 141 kW/192 beygir  
gücündeki benzinli motor ve 2,0 lt 4 silindirli 140 kW/ 
190 beygir gücüne sahip dizel motor sportif güç sunar. 
Bu gücün belgesi olarak ön ve arka alt tamponlar, motor 
kaputu üzerindeki hava girişi, radyatör ızgarası üzerinde-
ki, yan ızgaralar üzerindeki ve bölünmüş sağ bagaj kapısı 
üzerindeki kırmızı renkli S harfi, ayrıca sol ve sağ egzoz 
borusu çıkışları mevcuttur. 



SALT. 

PEPPER.

CHILI.

JOHN COOPER WORKS CHILI.
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İÇİNDEKİLERİ 
KEŞFEDİN.

MINI Clubman otomobilinizin konfigürasyonunda 
çok sayıda tekli opsiyonel donanım seçeneklerinin 
yanında ayrıca cazip donanım seçenekleri de mevcut. 
Avantajınız: Bütün parçalar titiz bir şekilde birleştirildi 
ve birbirine uyumlu olarak düzenlendi, bu da karar 
vermenizi kolaylaştırır.

Bu donanım seçenekleri elbette bilgi eğlence paketi 
Wired (bkz. sayfa 33) veya John Cooper Works dış  
veya iç tasarım paketi gibi diğer paketlerle de  
kombine edilebiliyor.

Salt, Pepper, Chili ve John Cooper Works Chili donanım 
seçenekleri kapsama göre kademelendirilmiş olup birbirini 
mükemmel şekilde tamamlıyor. Bunlar kusursuz olarak 
birbiriyle uyum içinde olan ve kişiye özel uyarlanmış tekli 
donanımları kombine ediyor. Sağdaki açılan sayfa her 
seçenekle hangi içerikleri ekleyebileceğinizi size detaylı 
şekilde gösteriyor. Sunulanlarla ilgili olarak MINI Yetkili 
Satıcısı‘ndan veya internet sayfasından bilgi alınabilir. 

mini.com.tr/configurator

DONANIM SEÇENEKLERİ 17



PEPPER.SALT.
Salt donanım paketinin bileşenlerine ilave olarak Pepper 
paketinde, tavan kaplamasındaki açma kapama butonlu ortam 
aydınlatması, şelale aydınlatması, önde ayak bölmesinde 
Welcome Light, dıştan kapı kolu aydınlatması ve MINI Logo 
taban projeksiyonundan oluşan MINI Excitement paketi 
ekleniyor. Ayrıca:
 
+ Split Doors için Easy Opener dahil anahtarsız konforlu giriş 
+ One/D ve Cooper/D için spor deri direksiyon  
+ ön kol dayanağı 
+ One/D için aracın renginde dış dikiz aynası kapakları 
+ One/D ve Cooper/D için 17" hafif alaşımlı jantlar Net Spoke

Salt donanım paketi daha fazla konfor ve teknoloji sunar: Velur 
paspaslar, aydınlatma ve eşya gözü paketi, yüksekliği ayarla-
nabilir ön yolcu koltuğu, otomatik klima, sis farları. Daha fazla 
konfor arayanlar için vazgeçilmez bir donanım seçeneği.

CHILI. JOHN COOPER WORKS CHILI.
Salt ve Pepper ekstralarına ilave olarak Chili paketi daha 
sportif bir stil ve yenilikçi teknik ile heyecan katıyor. 
İçindekiler:

 
+ Spor deri direksiyon için çoklu fonksiyon  
+ One/D ve Cooper/D için deri direksiyon  
+ Cord Carbon Black kumaş/deri kombinasyonu 
+ One/D ve Cooper/D için spor koltuklar 
+ MINI sürüş modu  
+ LED teknoloji farlar ve sis farları  
+ One/D ve Cooper/D için 17" Vent Spoke hafif metal  
 alaşımlı jantlar 
+ Cooper S/S ALL4 ve Cooper SD/SD ALL4 için  
 18" Star Spoke hafif metal alaşımlı jantlar

Bu paket sadece Salt, Pepper ve Chili‘yi birleştirmekle kalmaz 
tek başına temin edilebilir John Cooper Works dış donanım 
ve John Cooper Works iç donanım paketini de birleştirir – 
maksimum sportif bir genel görünüm için: 

 
+ John Cooper Works spor deri direksiyon 
+ One/D ve Cooper /D için performans kontrolü 
+ arka spoyler 
+ John Cooper Works aerodinamik kiti 
+ Antrasit tavan kaplaması  
+ Paslanmaz çelik pedallar ve ayak desteği 
+ John Cooper Works marşbiyel ve vitesi topuzu 
+ istek üzerine ücretsiz spor yürüyen aksam 
+ arka park asistanı 
+ 18" John Cooper Works Grip Spoke hafif metal  
 alaşımlı jantlar 
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SİZİNKİ  
HANGİSİ?

Melting Silver

Standart renk  
Moonwalk Grey

Thunder Grey** Midnight Black

Pure Burgundy Chili RedBlazing Red*

19DIŞ TASARIM

Tavan ve dış dikiz aynası kapakları.

British Racing Green

Özel renk  
MINI Yours Lapisluxury Blue

Deep BlueDigital Blue

Pepper WhiteVolcanic Orange

Aspen White Jet Black Gövde rengiMelting Silver

White Silver

 * John Cooper Works dış tasarım paketi ile birlikte sunulmaz. 
 ** Sadece Cooper S modelleri için sunulur. 



20

1

EVET DEMEK İÇİN 10 SEÇENEK.

 * Sadece John Cooper Works Chili paketi ve John Cooper Works dış tasarım paketi ile birlikte sunulur.
 ** mini.com.tr/accessories sayfasında bulabilirsiniz
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1  18" MINI Yours Masterpiece  
 parlatılmış

2  19" John Cooper Works  
 Course Spoke parlatılmış

3  19" John Cooper Works Pro  
 Radial Spoke parlatılmış

4  18" John Cooper Works  
 Grip Spoke

5  18" Star Spoke

6  18" Black Star Spoke

7  17" Vent Spoke

8  17" Net Spoke

9  17" Black Net Spoke

10  16" Revolite Spoke

DIŞ TASARIM

2 3 4

5

8

6

9

7

10
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İLK BAKIŞTA VE 2. BAKIŞTA VE 3. 
BAKIŞTA VE ... AŞK.

23İÇ TASARIM

MINI Clubman otomobilinizin iç mekanında kendi stilinizi 
yansıtın. Bunun için 4 opsiyonel yüksek kaliteli iç tasarım stil 
seçeneği mevcuttur. Bunlardan 3’ü MINI Yours aydınlatma 
özelliği barındırır. Tüm bileşenler birbiriyle uyum içindedir. 

Resimde iç tasarımın şu bileşenlerini görebilirsiniz:  
Satellite Grey iç tasarım rengini, MINI Yours iç  
tasarım stili ışıklandırılmış Piano Black ve deri  
Lounge Satellite Grey koltuklar.
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DETAYLAR:  
İÇ TASARIM BİLEŞENLERİ.
Kendi zevkinize göre tasarladığınız iç mekan için 4 kompozisyonun birbiriyle kusursuz bir uyum içinde 
olması gerekir: Bunlardan biri kokpit dekor çıtası (1), çepeçevre dolaşan kokpit çıtası (2), kapı dekor çıtaları 
(3) ve orta konsol çıtası (4). Detaylı görünümde farklı renk tonlarını ve dokuları yakından görebilirsiniz.

mini.com.tr/configurator

1

2

3

4
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MINI Yours iç tasarım stili Fibre Alloy, ışıklandırılmış.
(Tavsiyemiz: Deri Cross Punch Pure Burgundy spor koltuk)

MINI Yours iç tasarım stili Pure Burgundy, ışıklandırılmış.
(Tavsiyemiz: Deri Chester Indigo Blue spor koltuk, bkz. sayfa 8)

MINI Yours iç tasarım stili Piano Black, ışıklandırılmış.
(Tavsiyemiz: Deri Lounge Satellite Grey spor koltuk ve Satellite Grey iç mekan rengi, bkz. sayfa 20) 

İç tasarım stili Piano Black.
(Tavsiyemiz: Kumaş/deri kombinasyonu Cord Carbon Black spor koltuk)

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Dark Silver ışıkland., Dark Silver

Piano Black ışıkland., Piano Black

Piano Black ışıkland., Piano Black

Piano Black

Fibre Alloy

Black Chequered

Black Chequered

Black Chequered

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

İÇ TASARIM
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GECEYİ RENKLENDİREN 
770 FARKLI TON.

İÇ TASARIM

Özel bir iç mekan, özel bir aydınlatmayı da hak eder. Opsiyonel MINI Excitement paketinin  
bir parçası olarak MINI Clubman‘in ortam aydınlatması 770 farklı renk tonları veya önceden 
belirlenmiş 12 renk ayarı ile iç mekanın ışıldamasını sağlar. Bu sayede iç mekanın ışığını istedi-
ğiniz zaman kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dekor yüzeylerinde etkileyici malzemeler 
kullanılmıştır. MINI Yours iç tasarım stili paketindeki; ortam aydınlatmasına uyum sağlayan 
yenilikçi ön kapı dekor çıtaları, yansıttıkları ışık ile görenleri hayran bırakıyor. 

Sol tarafta MINI Yours iç tasarım stili, ışıklandırılmış; Pure Burgundy Chester Indigo Blue 
deri spor koltuğunu, alt resimde ise MINI Yours iç tasarım stili Piano Black, ışıklandırılmış; 
MINI Yours deri Lounge Carbon Black spor koltuğunu görebilirsiniz.
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Kumaş⁄suni deri kombinasyonu 
Black Pearl Carbon Black

Kumaş⁄deri kombinasyonu 
Cord Carbon Black

Kumaş Double Stripe 
Carbon Black

Kumaş Firework 
Carbon Black

Deri Chester* 
Indigo Blue

Deri Cross Punch* 
Pure Burgundy

Deri Cross Punch* 
Carbon Black

MINI Yours deri Lounge*
Carbon Black

Deri Lounge* 
Satellite Grey

John Cooper Works Dinamica⁄-
deri kombinasyonu 
Carbon Black

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

MINI YOURS.
Kusursuz yüzeyin getirdiği his, koltuk başlığına 
işlenen Union Jack, belirgin dikişler ve örgü görü-
nümlü fitiller: Çok özel Lounge Carbon Black deriden 
üretilmiş MINI Yours koltukların her detayı titiz bir 
işçiliğin göstergesidir.

mini.com.tr/configurator

Koltuğun opsiyonel elektrikli ileri ve yükseklik ayarı, arkalık ve 
oturma kısmı eğim ayarı ve ayrıca bel desteği ayarı; hafıza fonksiyonu 
sayesinde daima sizin istediğiniz konuma kolayca getirilebilir.



30 31MINI YOURS TASARIM PROGRAMI

ÖN PLANA ÇIKAN 
DETAYLAR:  
MINI YOURS.
Özel ve benzersiz bir görünüme değer verenler MINI Yours tasarım  
programında ilham verici seçenekler bulabilir. Her ekstra özelliğin  
arkasında sıra dışı bir oluşum hikayesi ve Britanya‘ya özgü el sanatları 
kalitesi yatmaktadır.

Bazı örnekler: Kontrast dikişli napa derili MINI Yours spor direksiyon,  
18" hafif metal alaşımlı jantlar MINI Yours Masterpiece, ışıklandırılmış  
MINI Yours iç tasarım stili veya dış renkte MINI Yours Lapisluxury  
mavisi; sansasyonel derinlikte bir deniz mavisi.  
 
MINI Yours deri donanımı Union Jack ve iplik dikişi ile MINI Yours  
logosundan anlaşılıyor. Örneğin örgü görünümlü fitilli en yumuşak  
napa deri koltuklar ve koltuk başlığının arka tarafında belirgin  
Union Jack ile Carbon Black MINI Yours koltuk.
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WIRED

Wired Paketi ile MINI Connected avantajlarını sonuna kadar kullanın. Onunla 
22,4 cm/8,8" inç boyutundaki dokunmatik ekrana, alternatif olarak orta 
konsolda bulunan MINI Touch Controller ile kumanda edilebilen ve telefon 
için kablosuz şarj imkanı sunan Navigasyon Sistemi Professional'a sahip 
olursunuz. Burada uyumlu telefonlar, indüksiyon akımı ile şarj olurken dış 
antene de bağlanır. Ayrıca çok fonksiyonlu direksiyon simidi, sesli komut 
sistemi, 3 boyutlu uydu göstergesi, MINI Connected, 20 GB hafızalı eğlence 
sunucusu ve birçok başka uygulama mevcuttur.

Akıllı telefonunuzda bulunan MINI Connected ve MINI Connected Ready 
uygulamaları, sürüşleri daha rahat, daha heyecanlı ve daha keyifli hale 
getiren sayısız uygulama ve fonksiyonun kapısını aralıyor. Kişisel mobilite 
asistanınızdan, dünya çapında bir müzik arşivine kadar, birçok fonksiyonu 
doğrudan kokpitinizden çalıştırabilirsiniz. 

MINI Connected'ın gelişimi sürekli devam eden bir süreçtir. Her bir geliştirme 
Open Mobility Cloud üzerinden kusursuz bir şekilde ürüne entegre edilir 
ve böylece doğrudan müşterilerimize aktarılır. Bu sebepten dolayı takip 
eden sayfalarda göreceğiniz uygulamaların ekran görüntüleri, kumanda 
alanları ve diğer teknik bölümler, gelişim süreci dahilinde değişmiş olabilir. 
Fonksiyonlar ve ülkeye özgü sunulan özellikler hakkında detaylı bilgileri 
aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz: 

mini.com.tr/connected

MINI CONNECTED 33

SİZİ DÜNYA  
İLE TANIŞTIRIR:  
MINI CONNECTED.



YOLA ÇIKMADAN ORGANİZE OLUN.
GERİSİNİ HAYAL GÜCÜNÜZE BIRAKIN.

Haydi hazırlanın: Hedefi belirleyin;  
MINI Connected size yola çıkmanız 
gereken zamanı söyleyecek.

Yola çıkmadan önce alarm çalar:  
MINI Find mate, unuttuğunuz  
çantanızı hatırlatır.

MINI FİND MATE.  
Unutmayın: Önemli eşyalarınızı MINI Find Mate etiketi ile dona-
tın. Eğer eşya ile aranızda belirli bir mesafe aşılırsa istediğiniz 
anda akustik MINI Find Mate alarmını devreye sokabilirsiniz. 
Akıllı telefonunuzda MINI Find Mate etiketinin son kayıtlı 
konumunu görebilirsiniz.

İYİ BİR ÖRNEKLE HEDEFE DAHA İYİ VARIN.

Ne zaman varmış olurum? Öncesin-
de yakıt almalı mıyım? Harekete 
geçmeden önce MINI durum bilgisi 
sayesinde önemli tüm sorularınızın 
cevaplarını bulabilirsiniz.  

MINI CONNECTED FONKSİYONLARINA GENEL BAKIŞ:

OTOMOBİL DURUMU VE HEDEFLER. 
Akıllı telefonunuz üzerinde hızlı bir genel görünüm elde etmek 
için Britanya bayraklı tipik MINI tasarımındaki MINI durum 
göstergesi yardımınıza koşar. MINI'nizin ne kadar uzakta olduğu 
gösterilerek güncel sürüş mesafesi ve giriş yapıldıktan sonra ise 
güncel sürüş süresi hesaplanır.

SIK KULLANILAN ROTALAR. 
MINI Connected, o güne kadar gidilen, öğrenilen veya kaydedi-
len tüm rotaları gösterir ve online trafik bilgilerini kullanarak 
güncel sürüş süresini hesap eder. Böylece zamanınızı daha 
verimli kullanabilirsiniz.

ONLINE ARAMA. 
Alışverişiniz için uygun mağazalar veya zevkinize göre bir resto-
ran bulun ve adresleri doğrudan navigasyon sistemine aktarın.

TAKVİM ENTEGRASYONU. 
MINI Connected ile akıllı telefonunuzun takvimindeki hedefleri 
MINI'nize aktarabilirsiniz. Bu sayede tüm hareket zamanları 
otomatik olarak hatırlatılır ve hedefler doğrudan navigasyon 
sistemine aktarılır.

OTOMOBİL KONUMUNU ARA. 
Nereye park ettiğinizden tam emin değilsiniz veya MINI'nize 
nasıl geri döneceğinizi görmek istiyorsunuz. Akıllı telefonunuzu 
kullanarak MINI'nize en kısa yoldan ulaşabilirsiniz.

Güzel alışkanlıklar: Sık sık kullandığınız 
rotalar için gerekli sürüş süresi başlan-
gıçta gösterilir.

MINI Connected ile online olarak 
hesaplanan varış süresini başkalarıyla 
paylaşabilirsiniz ve bu sayede varış 
noktasındaki buluşmayı kusursuzca 
koordine edebilirsiniz. Web radyosu, çalma listeleri, haberler veya 

sesli kitaplar - Pratik MINI Connected 
Ready uygulamaları günlük hayatın birçok 
anında size yardımcı olur.

HAREKET ZAMANI HATIRLATMASI.
MINI Connected, gidilecek bir hedefe yola çıkılması gerektiği 
konusunda akıllı telefonunuz veya Apple Watch üzerinden sizi 
haberdar eder. Bu sırada güncel trafik durumu kontrol edilir ve 
hedefe varmak için gerekli olan zaman dikkate alınır.

MINI CONNECTED READY UYGULAMALARI. 
Birçok kişinin tercih ettiği uygulamalar, gün geçtikçe  
MINI Connected için konfigüre edilerek kullanıma sunulmaya 
devam ediliyor. Podcast, sesli kitap veya Spotify gibi müzik 
uygulamalarındaki kişiye özel çalma listeleri, daima keyifli bir 
ortam sağlar.

VARIŞ ZAMANINI PAYLAŞ. 
Davet sahibinin işini kolaylaştıracak pratik bilgi: Güncel trafik 
durumu dikkate alınarak hesaplanan varış zamanınızı, akıllı 
telefonunuzdaki kişi listesinden istediğiniz kişilere gönderin. 

AKILLI TELEFONDAKİ ROTA HEDEFİNİ OTOMATİK OLARAK 
NAVİGASYON SİSTEMİNE AKTAR. 
Otomobil ve akıllı telefon arasındaki bağlantı kurulduğu andan 
itibaren önceden öğrenilmiş, takvimden devralınmış veya  
planlanmış hedefler otomatik olarak navigasyon sistemine 
aktarılır. Rota yönlendirmesi, mevcut donanıma göre otomatik 
olarak başlar.

ONLİNE TRAFİK HARİTASI. 
Anlık trafik durumunun kontrol edilmesi sayesinde bir  
anda meydana gelen trafik sıkışıklıkları zamanında fark  
edilir ve alternatif rotalar oluşturulur. Online trafik harita- 
sının zoom fonksiyonu sayesinde alternatif rotaları detaylı  
olarak görebilirsiniz. 
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UNUTMA KORKUSUNU 
UNUTUN GİTSİN.

MINI FIND MATE.
Wired paketinizin bir parçası olan ve eşyalara takılabilen  
Bluetooth özellikli iki adet MINI Find Mate etiketi sayesinde 
artık eşyalarınızı geride bırakma korkusu yaşamak zorunda  
kalmazsınız. Etiket ile aranızda azami bir mesafe aşıldıktan 
sonra akıllı telefonunuzdaki MINI Connected uygulaması sizi 
uyarır. Kablosuz ve otomatik olarak otomobille bağlantı kuran  
MINI Connected uygulaması sayesinde otomobiliniz sizi  
MINI Find Mate etiketine ait son GPS sinyalinin yakınlarına 
yönlendirir. MINI Connected uygulaması ile toplam altı adet 
MINI Find Mate etiketi yönetebilirsiniz, ilave olarak almak  
istediğiniz Bluetooth etiketlerini MINI Lifestyle üzerinden 
temin edebilirsiniz. 

1  RADIO MINI BOOST.

Standart donanım: Bluetooth serbest konuşma sistemine, 
USB Audio ve AUX In girişlerine ve ayrıca 4 satırlı ekrana 
sahip Radio MINI Boost.

ARAYÜZÜ SEÇİN.

2  RADIO MINI VISUAL BOOST.

Her şey bir arada: 16,2 cm/6,5" ekranlı, ergonomik  
MINI Controller ve MINI Connected arayüzlü Radio  
MINI Visual Boost.

4  MINI NAVİGASYON SİSTEMİ PROFESSIONAL.

Sadece komple Wired Paket ile: 22,4 cm/8,8" büyüklüğünde-
ki dokunmatik ekran komple revize edilmiş tasarımıyla ge-
liyor ve parmağınızın işaret etmesine tepki veriyor. Sezgisel 
kullanılır ve maksimum genel bakış sunar. Bölünmüş ekran 
üzerinden paralel olarak çok sayıda içerik gösterilebilir.

3  MINI NAVİGASYON SİSTEMİ.

Hedefe ulaştıran eklemeler: GPS, TMC ve USB güncelleme 
özelliklerine sahip yüksek kaliteli navigasyon fonksiyonu 
ile Radio MINI Visual Boost daha da geliştirilmiştir. Sezgisel 
kullanım sunan MINI Controller ile.
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1

DESTEKLEYEN  
VE KORUYAN  
BİR TEKNOLOJİ.

1  MINI Head-Up Display sürüş  
ile ilgili tüm bilgileri sizin bakış  
açınızın merkezinde görüntüler.  
Seçilen donanıma göre hız sınır-
laması, navigasyon göstergesi,  
hız sabitleme ayarı, eğlence fonk-
siyonu ve telefon bilgileri daima 
gözünüzün önünde bulunur.
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2 3

4

 Sürüş asistanı, diğer otomobillerle ve 
yayalarla gerçekleşmesi olası çarpış-
maları önlemeye yardımcı olabilir. 
Ayrıca aktif Cruise Control sistemi 
sayesinde önde giden otomobiller ile 
olan takip mesafenizi korur, yüksek 
hızlarda daha kısa fren mesafeleri sağlar 
ve şehir içi trafiğindeki frenlemeleri 
otomatik olarak devreye sokabilir.

 Bir kaza yapmanız durumunda „MINI 
Akıllı Acil Durum Araması“ sistemi 
konumunuz, istikametiniz ve kaza-

nın şiddeti hakkındaki bilgileri acil 
yardım ekiplerine haber verir. Size 
bu sayede daha hızlı şekilde yardım 
ulaşır. (resimsiz) 

 
2  Yüksek çözünürlüklü geri sürüş 

kamerası, daha iyi bir manevra 
kabiliyeti için otomobilin arkasın-
daki alanı MINI merkezi göstergede 
görüntüler.

 Park asistanı size park yeri ararken 
yardımcı olur ve MINI’nizi sizin  

yerinize park yerine yönlendirir.  
Size kalan sadece gaz pedalına ve 
fren pedalına basmak. (resimsiz)

3  Otomobil kilitlendikten sonra tavan 
antenindeki LED’in yanıp sönmesi, 
alarm sisteminin devrede olduğunu 
gösterir.

4  MINI Excitement paketinin bir  
parçası olarak kapı kilitlerinin  
açılması sırasında MINI logosu  
yere yansıtılır.
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İDEAL PERFORMANS  
SUNUMU: ALL4.
MINI Clubman modelinde opsiyonel olarak sunulan akıllı 4-çeker  
sistemi ALL4, torku otomobilin öne doğru hareketindeki devamlılığı 
sağlamak için kusursuz şekilde kullanır. Elektrohidrolik lamelli kavra-
ması, DSC sürüş denge programı ile bağlantıda olup motorun ürettiği 
çekiş kuvvetini her sürüş durumu için en ideal şekilde, kademesiz 
olarak ön ve arka aks arasında dağıtır. Sonuç: Her zeminde güvenilir 
çekiş, azami sürüş dengesi ve artan viraj keyfi.

Tork

1

2
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Verimli bir sürüş için tahrik kuvveti, 
düz sürüş gibi normal sürüş durum-
larında %100’e kadar ön aks üzerine 
iletilir.

Dinamik virajlı sürüşlerde 4-çeker 
sistemi ALL4, otomobilin arka 
tarafında veya ön tarafında olası bir 
kaymayı önlemek için çekiş kuvveti-
nin bir kısmını arka aksa dağıtarak 
ideal bir sürüş dengesi sağlar.

Ön aks üzerinde yol tutuşu kaybı ya-
şandığında, örneğin kaygan yollarda, 
çekiş kuvveti arka aks üzerine ileti-
lir, hatta duruma göre mevcut torkun 
%100’ü aktarılır. Bu sayede zorlu 
hava koşullarında bile otomobilin 
öne doğru hareketindeki devamlılığı 
sağlanmış olur.

Engebeli zeminlerde ideal bir çekiş 
için ön ile arka aks arasındaki kuv-
vet dağılımı anında düzenlenir.

2  Dinamik viraj sürüşünde. 3  Kaygan/ıslak yollarda. 4  Engebeli yollarda.1  Normal sürüş durumu.

3 4
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GÖRÜR GÖRMEZ AŞK.

41JOHN COOPER WORKS DONANIM PAKETLERI

Oldukça sportif bir görünüm ile biraz daha ön plana çıkmak 
isteyenler için John Cooper Works donanım paketleri yardıma 
koşar: Arka alt ile ön alt tampondan oluşan aerodinamik kit, 
opsiyonel iki renkli 19" Course Spoke hafif metal alaşımlı jant
lar, spor yürüyen aksam, park mesafe kontrolü ve kendine özgü 
arka spoyler ile John Cooper Works dış tasarım paketi herkesi 
etkilemesini bilir.

John Cooper Works iç tasarım paketi genel görünümü ta
mamlar: Deri direksiyon simidi, antrasit renkli tavan kap
laması, opsiyonel Dinamica/deri spor koltuklar, paslanmaz 
çelik pedal kaplamaları, kendine özgü vites kolu topuzu  
ve etkileyici marşbiyeller.

Zirve noktası: John Cooper Works Chili paketi. Sayfa 39’da 
açıklanan Chili paketindeki tüm dış ve iç tasarım için sunulan 
ekstraları bir arada barındırır.
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MOBİLİTEYİ HAREKETE 
GEÇİRMEK İSTİYORUZ.
Dünyamız hiç bundan daha hızlı şekilde değişmemişti, insanlar birbirine ağlarla hiç bu kadar bağlı değildi 
ve bugünkü gibi bir otomobilden beklentiler hiç bu kadar çok yönlü olmamıştı. İşte bu nedenle her MINI 
sadece özel bir oluşum olmakla kalmıyor, çok daha fazlası oluyor. Biri sürüş keyfi, biri kişiye özel donanım, 
biri dizayn ve elbette bir diğeri de duruş. Bir duruş sahibi olmak bize göre şu demek: Yaptığımız işi seviyo-
ruz. Estetik, anlamlı veya önemli olduğu için ayrıntıların değerini fark ediyoruz. 1959 yılından beri yeniyi 
yaratmak ve değerli olanı korumak istiyoruz ve bizi gelecekte de harekete geçirerek büyüleyecek, bizimle 
birlikte daha iyi bir mobilitede çalışacaklara da ilham vermek istiyoruz.
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MINI SERVİS.
Her şey sizin için dahil.

MINI Servis uzmanları tutkularını sizinle paylaşıyor. „Sizin“ MINI'niz için özel 
olarak eğitilmiş olan uzmanlarımız MINI'nizin her zaman iyi durumda olma-
sını sağlarlar. MINI'nizi gönül rahatlığıyla elektronik, mekanik, gövde sorunu 
veya boyadaki en ufak izleri bile teşhis ve tamir konularında uzman olan MINI 
Yetkili Servislerimize teslim edebilirsiniz. Orijinal MINI parçalarının kullanılması 
sayesinde sürüşlerinize güvenle devam edebilirsiniz.

MINI'niz ihtiyacı olduğunda size seslenecektir.

Yolculuk sırasında her şeyi düşünmek mümkün olmadığı için MINI'niz de 
sizinle birlikte düşünür ve Condition Based Service (CBS) (Duruma Göre 
Servis) sistemi sayesinde MINI merkezi gösterge üzerinden otomatik olarak 
size bir sonraki servis randevusunu hatırlatır. Sadece bu kadarla kalmaz. MINI 
Teleservis hizmetleri sayesinde en önemli araç verilerini otomatik olarak 
doğrudan MINI merkezine iletir. Yetkili MINI Servisi verilere erişerek gerekli 
durumlarda bir servis randevusu belirlemek için sizinle iletişime geçer. Bir 
arıza durumunda ise doğrudan MINI Acil Servis görevlilerinden yardım talep 
edebilirsiniz. MINI Teleservis hizmetinden faydalanabilmeniz için sadece 
opsiyonel akıllı acil çağrı donanımına sahip olmanız yeterlidir. Eğer ihtiyacınız 
yok ise MINI Teleservis hizmetini dilediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Size Özel. MINI Service Inclusive.

Cazip 2 hizmet paketimiz sayesinde tüm bakım ve onarım işçiliklerindeki 
maliyetler kontrolünüz altındadır. Paket sözleşme süresini ve kapsamını  
siz belirleyebilir ve gerektiğinde paketleri satış ile birlikte yeni araç  
sahibine devredebilirsiniz. MINI Servis Hizmetleri, dünya çapındaki MINI 
Yetkili Satıcılarımızda hizmetinize sunulmaktadır. MINI Garanti Uzatma  
paketlerimizle yasal garanti süresini uzatabilirsiniz. Gelin kendiniz görün:  
mini.com.tr/serviceinclusive

Bizimle MINI‘niz asla yolda kalmaz.

Yılda 365 gün, 24 saat. MINI Acil Servisi ihtiyaç anında daima yanınız da. Özel 
eğitimli MINI teknisyenleri gerek telefonla, gerek yolda size özel çözümler 
sunar. Günün her saatinde, dünyanın her yerinde. Daha fazla bilgi için bkz.: 
mini.com.tr/mobilecare

45MINI SERVİS, BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM

Garanti.

Tüm MINI’lerin, aşınan parçalar hariç olmak üzere 2 yıl garantisi mevcut. Gövdenin paslanmasına karşı, 
üzerinde işlem yapılmamış olmak kaydıyla 12 yıllık genişletilmiş bir gövde garantisi vardır. Ancak gövdedeki 
hasarlar, taş çarpmaları, 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 3 yıllık garanti mevcuttur. Burada istisna, usulüne uygun yapılmayan onarımlar 
ile hava şartlarından kaynaklanan olumsuzluklardır.

Geri 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.

Hayalinizdeki MINI'nin kapısını açan anahtar.

Borusan Otomotiv Premium ile hayaliniz gerçeğe dönüşür. 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, siz müşterilerimizin, anlaşmalı kredi sağlayıcı kuruluşlar tarafından ve  
onların değerlendirmelerine göre verilebilecek olan kredi imkanlarıyla tanıştırılması hizmeti olup, hiçbir  
surette bir kredilendirme veya finansman sağlama faaliyeti değildir. Size en yakın MINI Yetkili Satıcısı’nda 
sizleri bekleyen finansal temsilcilerimiz, en kısa sürede MINI’nize ulaşmanıza yardımcı olur. Örneğin;  
• Aylara yayılmış eşit ödemeli plan • Balon ödeme planı • Ara ödemeli plan*

* İlave opsiyonel donanım olarak otomobile bir servis paketi dahil edilmiştir. Detaylar, Servis Paketi ek sözleşmesinde belirtilmiştir.

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM.
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TEKNİK VERİLER MINI CLUBMAN.

Motor/Şanzıman1, 2 One One D Cooper Cooper D Cooper S Cooper S ALL4 Cooper SD Cooper SD ALL4

Silindir/Diziliş/Valfler 3/Sıralı/4 3/Sıralı/4 3/Sıralı/4 4/Sıralı/4 4/Sıralı/4 4/Sıralı/4 4/Sıralı/4 4/Sıralı/4

Silindir hacmi cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1998 1995 1995

Maksimum güç/Maksimum devir kW/bg/1/dak 75/102/4100 85/116/4000 100⁄136⁄4400 110⁄150⁄4000 141⁄192⁄5000 141⁄192⁄ 
4700 – 6000

140/190/4000 140/190/4000 

Maksimum tork/Maksimum devir Nm/1/dak 180⁄1250 – 3800 270⁄1750 – 2250 220⁄1250 – 4300 330⁄1750 280/1350 – 4600 280⁄1350 – 4600 400⁄1750 – 2500 400/1750 – 2250

Sıkıştırma oranı/Tavsiye edilen yakıt :1 11⁄91 – 98 ROZ 16,5⁄Dizel 11⁄91 – 98 ROZ 16,5⁄Dizel 11⁄91 – 98 ROZ 11⁄91 – 98 ROZ 16,5⁄Dizel 16,5⁄Dizel

Performans1

Azami hız km/s 185 [185] 192 [192] 205 [205] 212 [212] 228 [228] 225 [225] 225 [225] [222]

0 – 100 km/s ivmelenme sn 11,1 [11,7] 10,4, [10,4] 9,1 [9,1] 8,6 [8,5] 7,2 [7,1] 7,0 [6,9] 7,4 [7,4] [7,2]

80 – 120 km/s ivmelenme (V. vites) sn 13,5 10,9 10,1 8,4 7,6 8,1 6,9 –

Tüketim1, 2

Şehir içi lt/100 km 6,5 – 6,3  
[6,3 – 6,1]

4,6 – 4,4  
[4,7 – 4,4]

6,5 – 6,2  
[6,3 – 6,1]

5,1 – 4,8  
[4,9 – 4,7]

8,0 – 7,9  
[7,2 – 7,1]

9,0 – 8,8  
[7,8 – 7,7]

5,4 – 5,3  
[5,0 – 4,9]

[5,4 – 5,3] 

Şehir dışı lt/100 km 4,6 – 4,4  
[4,7 – 4,6]

3,6 – 3,4  
[3,8 – 3,6]

4,6 – 4,4  
[4,7 – 4,5]

4,0 – 3,7  
[4,1 – 3,8]

5,4 – 5,2  
[5,1 – 5,0]

5,8 – 5,7  
[5,6 – 5,5]

4,2 – 4,1  
[4,1 – 4,0]

[4,6 – 4,5] 

Karma lt/100 km 5,3 – 5,1  
[5,3 – 5,1]

3,9 – 3,8  
[4,1 – 3,9]

5,3 – 5,1  
[5,3 – 5,1]

4,4 – 4,1  
[4,4 – 4,1]

6,3 – 6,2  
[5,9 – 5,8]

7,0 – 6,9  
[6,4 – 6,3]

4,6 – 4,5  
[4,4 – 4,3]

[4,9 – 4,8] 

CO
2
 emisyonu, karma g/km 124 – 119 

[124 – 119]
104 – 99 

[109 – 104]
123 – 118 
[123 – 118]

115 – 109 
[115 – 109]

147 – 144 
[137 – 134]

162 – 159  
[149 – 146]

122 – 119  
[117 – 114]

[129 – 126] 

Yaklaşık depo kapasitesi lt 48 48 48 48 48 48 48 48

Menzil km 940 [940] 1265 [1230] 940 [940] 1170 [1170] 775 [830] 695 [760] 1065 [1115] [1000]

Ağırlık1/Hacimler1

Yüksüz ağırlık EU3 kg 1375 [1395] 1395 [1420] 1375 [1395] 1395 [1435] 1435 [1465] 1525 [1535] 1460 [1480] [1540]

İzin verilen toplam ağırlık kg 1870 [1890] 1900 [1920] 1870 [1890] 1910 [1945] 1930 [1960] 2030 [2050] 1960 [1980] [2055]

İzin verilen yük kg 530 530 530 530 530 530 530 530

İzin verilen aks yükü ön/arka kg 975 [995]⁄945 995 [1015]/950 975 [995]⁄940 1010 [1045]⁄940 1020 [1050]⁄950 1055 [1070]/1010 1030 [1050]/960 [1070/1010]

Bagaj hacmi lt 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250

Tekerlekler

Lastik boyutları 205⁄55  
R16 91W

205⁄55  
R16 91W

205⁄55  
R16 91W

205⁄55  
R16 91W

225⁄45  
R17 94W 

225⁄45  
R17 94W 

225/45  
R17 94W

225/45  
R17 94W

Jant boyutları 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Malzeme Hafif metal 
alaşımlı 

Hafif metal 
alaşımlı 

Hafif metal 
alaşımlı 

Hafif metal 
alaşımlı 

Hafif metal 
alaşımlı 

Hafif metal 
alaşımlı 

Hafif metal 
alaşımlı 

Hafif metal 
alaşımlı 

1 Tüm bilgiler standart 6 ileri vitesli manuel şanzımanlı araçlarla ilgilidir. [ ] içindeki değerler 6/8 ileri vitesliSteptronic şanzımanlı araçlar için geçerlidir.
2 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 CO

2
 emisyonu da ölçülür. Yakıt tüketimi, standart donanıma göre hesaplanır. Opsiyonel donanımlar (örneğin geniş lastikler) bu miktarı arttırır.  

 Yakıt tüketimi ve CO
2
 emisyonu değerleri, seçilen jant ve lastik ebatlarına göre değişir.

3 Belirtilen değerin içinde % 90 depo doluluğu ile 68 kg sürücü ve 7 kg bagaj öngörülmüştür. Boş ağırlık standart donanımlı araçlar için geçerlidir. Özel donanımlar bu miktarı arttırır.

1564

1800

14
4

1

1565

2670

4253 

788 795

47

ÖLÇÜLER.

TEKNİK VERİLER

Geçici Teknik Veriler.
Tekerlek izi genişliği Cooper S: 1560 ön, 1561 arka.
Tüm veriler mm cinsinden.
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EN GÜZEL OLAYI SONA 
SAKLADIK: 
DENEME SÜRÜŞÜ.
Sizi heyecanlandırabildik mi? Gelin bir de MINI Clubman’in 
direksiyonuna geçin. Kapının o güçlü kapanma sesine şahit 
olun. Emniyet kemerinizi bağlayın. Dikiz aynalarını ayarlayın 
ve motoru çalıştırın. Yepyeni bir gerçekle karşı karşıyasınız. 
İlham verici bir sürüş. Gaz pedalına basın. MINI Yetkili Satı-
cınızdan bir deneme sürüşü talep edin ve MINI Clubman’i bir 
de yollarda keşfedin.

mini.com.tr/contact/test_drive

49DENEME SÜRÜŞÜ



Bu katalog, BMW AG tarafından Türkiye pazarı 
için sunulan otomobillerin modellerini, donanım 
kapsamlarını ve konfigürasyon olanaklarını 
(standart donanım ve opsiyonel donanım) içerir. 
Bu katalogtaki münferit modellerin, standart ve 
opsiyonel donanım olarak tanımlanan konfi-
gürasyon seçenekleri ve donanım kapsamları, 
bu medyanın 19.12.2016'daki baskı tarihi 
sonrasındaki ve farklı Avrupa Birliği üye ülke-
lerindeki bilgilere göre farklılıklar içerebilir. 
Bölgenizdeki MINI Yetkili Satıcısından, 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 firması-
nın yazılı iznine tabidir.

MINI hakkında ayrıntılı bilgi için:
mini.com.tr
sayfamızı ziyaret edin veya MINI 
İletişim Merkezi ile irtibata geçin. 
Telefon: 0850 252 20 20

facebook.com⁄miniTurkey

MINI ORİJİNAL AKSESUARLAR
mini.com.tr/accessories

MINI COLLECTION
shop.mini.com
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