
MINI CLUBMAN.



Muitas vezes bastam 7 segundos para nos apaixonarmos.  
Damos-te 6. Um para cada porta.  
Fica a conhecer o MINI Clubman.

SEGUE  
O TEU  
INSTINTO.

Para informações sobre o consumo de combustível e emissões de CO
2
,  

conforme a norma UE, relativas a cada um dos modelos, consulta  
a secção Dados Técnicos, a partir da página 46.

Para obteres informações sobre o equipamento disponível para cada versão, 
contacta o teu Concessionário MINI ou vai a MINI.PT/CONFIGURATOR
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PENSAR NA TRANSVERSAL  
É A SUA TRADIÇÃO.
Quando Sir Alec Issigonis desenhou o primeiro projeto do MINI num guardanapo em 1956,  
o seu revolucionário conceito de espaço foi a resposta perfeita a um mundo em mudança.  
Pegou no essencial: quatro rodas, uma a cada canto, e um motor, que montou transversalmente. 
Os instrumentos foram montados ao centro para possibilitar a colocação do volante à esquerda 
ou à direita e desta forma ganhou o máximo em espaço. A sua criação foi revolucionária e 
tornou-se num ícone.

O primeiro Mini com as práticas Splitdoors e conceito alargado de espaço apareceu em 1960 
com a designação Mini Traveller. O nome Mini Clubman existe desde 1969 até aos dias de hoje  
e define quem precisa de mais espaço para transporte sem, no entanto, prescindir do charme  
de um MINI.

5LEGADO MINI

John Cooper, perito em desporto automóvel, reconhece o potencial desportivo do Mini clássico e transforma-o 
numa "máquina" de corrida. Pequenas alterações na carroçaria e o baixo peso possibilitam ao piloto travar 
com o pé esquerdo e fazer todas as curvas literalmente a voar. Devido às altas velocidades e ao apertado 
ângulo nas curvas surgiu o famoso Go-Kart Feeling, que foi a base para os espetaculares triunfos no Rallye 
de Monte Carlo. Aqui a Mini provou que uma condução ágil e um motor fiável levam, quase sempre, à vitória. 
Para homenagear John Cooper os modelos desportivos MINI são designados até hoje por John Cooper Works.

O caráter MINI tem desde o início o cunho do design eficiente de Alec Issigonis e a agilidade desportiva de 
John Cooper. Estes valores distinguem também a atual geração MINI – mas aliadas às inovações tecnológicas 
dos tempos em que vivemos.













FLEXIBILIDADE 
NO INTERIOR.

As suas dimensões tornam o MINI 
Clubman no companheiro de viagem 
perfeito – mesmo em longas distâncias. 
Uma característica que não advém 
apenas dos 360 litros de volume 
da bagageira, mas igualmente do 
espaçoso banco traseiro, com encostos 
rebatíveis individualmente na proporção 
40 : 20 : 40. A meio do banco traseiro, um 
confortável apoio de braço com suporte 
para bebidas pode ser convertido num  
sistema de carregamento entre os bancos 
para transporte de objetos volumosos.  
O opcional Comfort Access inclui a função 
Easy Opener1 para um acesso rápido e 
prático à bagageira. Desde que tenhas a 
chave contigo, basta um movimento com 
o pé por baixo do para-choques traseiro 
e a Splitdoor abre automaticamente. 
Mais prático? Impossível!

1 Viaturas equipadas com Gancho de Reboque (opcional) não incluem a função  
 Easy Opener, mesmo que o opcional Comfort Access seja especificado.

INDIVIDUALIDADE  
NO EXTERIOR.

Acessórios Originais MINI 
Caixa porta-bagagens de tejadilho (aprox. 320 litros de volume) 
Side Scuttles e capas dos espelhos retrovisores exteriores no design Black Jack 
Jantes de liga leve John Cooper Works Pro Radial Spoke 19" 
Faróis auxiliares de longo alcance LED em preto brilhante 
Proteção solar para os vidros laterais

MINI.PT/ACCESSORIES

O MINI Clubman oferece inúmeras possibilidades de 
personalização: com os Acessórios Originais MINI, podes 
conferir-lhe ainda mais personalidade e funcionalidade –  
de acordo com as tuas preferências.
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MINI One Clubman.
MINI One D Clubman.

MINI Cooper Clubman.
MINI Cooper D Clubman.

No MINI Clubman, o Go-Kart Feeling começa com o motor 
a gasolina de 1.5 litros com 102 CV ou com o motor diesel 
de 1.5 litros com 116 CV. Ambos estão equipados com a 
tecnologia MINI Twin Power Turbo, que alia eficiência e 
baixo consumo de combustível.

Os motores Twin Power Turbo a gasolina de 1.5 litros 
com 136 CV e diesel 2.0 litros com 150 CV combinam 
dinâmica e eficiência. Característica diferenciadora 
dos modelos Cooper e Cooper D: barra de segurança no 
para-choques dianteiro em preto brilhante, ponteira de 
escape em cromado, assim como o tejadilho e espelhos 
em cor contrastante.
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CARÁTER E 
PERSONALIDADE.
Todos os modelos MINI têm um caráter individual e a sua 
própria personalidade. Apesar disso, qualquer que seja o 
modelo que escolheres, há um ponto que todos os MINI tem 
em comum: os motores MINI Twin Power Turbo que conjugam 
potência, eficiência e, claro, baixo consumo.

Todos os MINI Clubman vêm equipados de série com uma caixa 
manual de 6 velocidades. Os modelos MINI One, One D e Cooper 
podem também ser equipados com uma caixa automática 
Steptronic de 6 velocidades. Por sua vez os modelos MINI 
Cooper D, Cooper S e Cooper SD podem ser equipados com uma 
caixa automática Steptronic de 8 velocidades.

Os modelos MINI Cooper S e Cooper SD Clubman estão também 
disponíveis com um sistema de tração integral ALL4, para 
uma perfeita utilização da potência e tração em qualquer tipo 
de piso. Para mais informações consulta a página 38.

Todos os MINI Clubman podem ser equipados com o Controlo 
Dinâmico do Amortecimento (DDC), que permite ajustar a 
dureza da suspensão através do selector MINI Driving Modes. 
Suspensão em modo Comfort quando estás em modo MID ou 
GREEN ou, para levares o Go-Kart Feeling ao máximo, basta 
que seleciones o modo SPORT.

MINI CLUBMAN

MINI Cooper S Clubman.
MINI Cooper SD Clubman.
Para quem busca a máxima performance: o motor a gasolina 
com 2.0 litros e 192 CV e o motor diesel 2.0 com 190 CV 
oferecem potência e desportividade. Para complementar o 
que está debaixo do capot: para-choques dianteiros e trasei-
ros desportivos, entrada de ar no capot, duas ponteiras de 
escape na traseira e, para dar o toque final, o famoso S em 
vermelho na grelha frontal, nas Side Scuttles e na traseira. 



SALT. 

PEPPER.

CHILI.

JOHN COOPER WORKS CHILI.
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A versão Essential (base) é o ponto de partida em qualquer 
MINI Clubman e inclui equipamentos como: tapetes de veludo, 
banco do passageiro regulável em altura, faróis de nevoeiro 
em LED (em halogéneo nas motorizações One e One D), ar 
condicionado automático com controlo de duas zonas e pacote 
de iluminação interior. Consulta o desdobrável à direita para 
descobrires os conteúdos das restantes versões.

MINI.PT/CONFIGURATOR

VERSÕES E 
EQUIPAMENTO.
O MINI Clubman tem um equipamento de série bastante 
completo: jantes de liga leve, volante desportivo em 
pele com multifunções e cruise control com função 
de travagem, sensores de estacionamento traseiros, 
apoio de braço dianteiro e traseiro, sensor de chuva 
e luz, rádio MINI Visual Boost 6,5", sistema Bluetooth 
com Audio Streaming, interface USB e muito mais. 
Com exceção das motorizações One e One D, os faróis 
Full LED também fazem parte do equipamento de série.

Todos os MINI Clubman incluem ainda a manutenção 
durante 5 anos ou 80.000 km – o que ocorrer primeiro. 
Mas, na MINI, a personalização é palavra de ordem e 
é por isso que te damos a possibilidade de valorizares 
ainda mais o teu MINI Clubman. Assim e para além 
dos opcionais individuais, existem 4 versões de 
equipamento como upgrade à versão Essential (base) – 
Salt, Pepper, Chili e John Cooper Works Chili.  
Para além disto, tens ainda o pacote de informação e 
entretenimento WIRED (consulta a página 33) e,  
se pretendes uma configuração mais desportiva,  
os pacotes John Cooper Works Interior e Exterior  
são a resposta para as tuas necessidades.

VERSÕES E EQUIPAMENTO 17



PEPPER.SALT. PEPPER.SALT.
Além do conteúdo da versão Salt, a versão Pepper oferece o 
MINI Excitement Package, que inclui luz ambiente selecio-
nável em diversas cores, a iluminação tipo cascata, as luzes 
de entrada na zona dos pés à frente, os puxadores exteriores 
das portas com iluminação e a projeção do logótipo MINI no 
chão. Inclui ainda: 

+ Sistema Comfort Access – entrada/arranque sem chave 
 com função Easy Opener para a Splitdoor 
+ Kit de Espelhos Exteriores 
+  Capas dos Espelhos Retrovisores Exteriores na cor 
 da carroçaria para o MINI One/D 
+ Jantes de Liga Leve Net Spoke 17" para o MINI One/D 
 e MINI Cooper/D.
 Nota: Friso da porta iluminado e friso do altifalante em
 cromado, não incluídos na versão Pepper. 
 
 

Para além do conteúdo da versão Essential, a versão Salt  
oferece tecnologia e conforto adicionais: MINI Driving Modes 
(incluíndo Modo “Green” que contribui para a poupança de 
combustível e consequente autonomia adicional) e Pacote 
de Compartimentos de Arrumação (Interior: rede de arruma-
ção para passageiro da frente, porta-luvas e apoio de braço 
dianteiro com fundo de borracha antiderrapante, tomada 12 V 
para os lugares traseiros e função “Cargo”. Bagageira: fundo 
da bagageira plano, ajustável e removível, 4 olhais de fixação, 
tomada 12 V, iluminação adicional na bagageira ao lado 
esquerdo, gancho para fixação de sacos e compartimentos 
laterais com rede). 

CHILI. JOHN COOPER WORKS CHILI.
Além de todo o conteúdo das versões Essential, Salt e Pepper,  
a versão Chili confere ainda mais caráter desportivo ao teu 
MINI Clubman e inclui os seguintes equipamentos adicionais:

+ Estofos em Tecido/Pele Cord Carbon Black 
+ Bancos Desportivos para o MINI One/One D  
 e MINI Cooper/Cooper D 
+ Espelho Interior Anti-Encandeamento Automático  
+ Faróis Full LED para MINI One/One D  
+ Faróis Nevoeiro LED para MINI One/One D 
+ Jantes de Liga Leve Vent Spoke 17" para o MINI One/One D  
 e MINI Cooper/Cooper D 
+ Jantes de Liga Leve Star Spoke 18" para o MINI Cooper S/ 
 Cooper SD incluíndo versões ALL4

Além do conteúdo das restantes, esta versão inclui todo o 
conteúdo do Pacote Exterior John Cooper Works e do Pacote 
Interior John Cooper Works – ambos disponíveis individual-
mente – para uma aparência global extremamente desportiva.
 

+ Volante Desportivo John Cooper Works em Pele  
+ Performance Control  
+ Spoiler Traseiro 
+ Kit Aerodinâmico John Cooper Works 
+ Forro do Teto em Antracite  
+ Pedais e Apoio de Pé em Aço Inoxidável 
+ Frisos das Soleiras e Punho da Alavanca de Velocidades  
 John Cooper Works 
+ Suspensão Desportiva (facultativo, sem custo adicional) 
+ Jantes de Liga Leve John Cooper Works Grip Spoke 18".  
 Nas motorizações 2.0 L é possível o upgrade para Jantes  
 de Liga Leve Course Spoke 2-Tone JCW 19"
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QUAL A QUE 
FICA MELHOR 
CONTIGO?

Melting Silver Metalizado

Moonwalk Grey Metalizado

Thunder Grey Metalizado** Midnight Black Metalizado

Pure Burgundy Metalizado Chili RedBlazing Red Metalizado*

19EXTERIOR

British Racing Green Metalizado

MINI Yours Lapisluxury Blue

Deep Blue Metalizado*Digital Blue Metalizado

Pepper WhiteVolcanic Orange

Tejadilho e Capas dos Espelhos Retrovisores Exteriores.

Aspen White Jet Black Cor da CarroçariaMelting Silver  
Metalizado

 * Não disponível em combinação com a Versão JCW Chili ou com Pacote Exterior JCW.
 ** Apenas disponível para MINI Cooper S/Cooper SD/JCW.

White Silver Metalizado
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1

10 POSSIBILIDADES  
DE DIZERES “SIM”.
 * Apenas disponíveis com a Versão John Cooper Works Chili ou com o Pacote Exterior John Cooper Works.
 ** Apenas disponível em Após-Venda – Linha de Acessórios Originais MINI. Sabe mais em MINI.PT/ACCESSORIES

21

1  MINI Yours  
 Masterpiece 18" Polished

2  John Cooper Works  
 Course Spoke 19" Polished*

3  John Cooper Works Pro  
 Radial Spoke 19" Polished**

4  John Cooper Works  
 Grip Spoke 18"*
 
5  Star Spoke Silver 18"

6  Star Spoke Black 18" 

7  Vent Spoke Silver 17"

8  Net Spoke Silver 17" 

9  Net Spoke Black 17"

10  Revolite Spoke Silver 16" 

EXTERIOR

2 3 4

5

8

6

9

7

10
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AMOR À 1ª VISTA.  
E À 2ª E 3ª…

23INTERIOR

Confere o teu próprio estilo ao interior do MINI Clubman.  
Para tal podes optar entre 4 superfícies interiores, 3 das quais 
da Linha MINI Yours, com retroiluminação. Todos os elementos 
combinam perfeitamente entre eles. A imagem apresentada 

mostra-te as seguintes decorações interiores – a cor interior 
Satellite Grey, o Design Interior MINI Yours Piano Black 
Illuminated e os bancos desportivos em pele Lounge 
Satellite Grey.
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EM DETALHE:  
ELEMENTOS DO INTERIOR.
A base para conceberes um interior personalizado encontra-se na composição de 4 elementos de design que 
estão sempre em perfeita harmonia: a superfície de cockpit (1), a superfície interior (2), os frisos decorativos 
das portas (3) e os frisos da consola central (4). As imagens ao lado direito apresentam todas as cores e 
estruturas, mas se ainda assim tiveres dúvidas, nada como dares uma vista de olhos no configurador MINI.

MINI.PT/CONFIGURATOR

1

2

3

4
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Design Interior MINI Yours Fibre Alloy Illuminated.
(Recomendamos: bancos desportivos em Pele Cross Punch Pure Burgundy ou Pele Lounge MINI Yours Carbon Black)

Design Interior MINI Yours Pure Burgundy Illuminated.
(Recomendado em combinação com os bancos desportivos em pele Chester Indigo Blue; consulta a página 10)

Design Interior MINI Yours Piano Black Illuminated.
(Recomendado em combinação com os bancos desportivos em pele Lounge Satellite Grey e a cor interior Satellite Grey; consulta a página 22) 

Superfície Interior Piano Black. 
(Recomendamos: bancos desportivos na combinação tecido/pele Cord Carbon Black) 

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Dark Silver Illuminated  
Dark Silver

Piano Black Illuminated  
Piano Black

Piano Black Illuminated  
Piano Black

Piano Black

Fibre Alloy

Black Checkered

Black Checkered

Black Checkered

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

INTERIOR
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12 COMBINAÇÕES  
DE CORES.

INTERIOR

Um interior exclusivo merece uma iluminação exclusiva. Como parte integrante do opcional  
MINI Excitement Package, a luz ambiente do MINI Clubman ilumina em 12 combinações de cores. 
Desta forma podes a qualquer altura definir a iluminação do interior do teu MINI Clubman de 
acordo com a tua preferência e estado de espírito. Todas as superfícies interiores impressionam 
pelos materiais nobres. As três opções de Design Interior MINI Yours marcam ainda mais a 
diferença devido à inovadora e elegante retroiluminação nas portas dianteiras. 

A imagem à esquerda mostra o Design Interior MINI Yours Pure Burgundy Illuminated com 
Bancos Desportivos em Pele Chester Indigo Blue e a imagem abaixo mostra o Design Interior 
MINI Yours Piano Black Illuminated com Bancos Desportivos em Pele Lounge MINI Yours 
Carbon Black.
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Tecido/Eco-Pele  
Black Pearl Carbon Black

Tecido/Pele 
Cord Carbon Black

Tecido Double Stripe 
Carbon Black

Tecido Firework* 
Carbon Black

Pele Chester 
Indigo Blue

Pele Cross Punch 
Pure Burgundy

Pele Cross Punch 
Carbon Black

Pele Lounge MINI Yours
Carbon Black

Pele Lounge 
Satellite Grey

Dinamica/Pele  
John Cooper Works 
Carbon Black

* Não disponível em combinação os bancos desportivos.

MINI YOURS.
Desde o toque perfeito das superfícies, passando 
pelos detalhes Union Jack dos encostos de cabeça, 
até às costuras elaboradas com requinte: os bancos 
MINI Yours em Pele Lounge Carbon Black de alta 
qualidade convencem em cada detalhe pelo elabora-
do trabalho artesanal.

MINI.PT/CONFIGURATOR

O opcional bancos dianteiros elétricos, permite o ajuste longitudinal, 
da altura e inclinação da base, assim como do ângulo das costas. 
Inclui função memória para o banco do condutor e diversos ajustes 
para o apoio lombar.



30 31PROGRAMA DE DESIGN MINI YOURS

DETALHES  
QUE FAZEM  
A DIFERENÇA: 
MINI YOURS.
Para todos aqueles que privilegiam o que é especial e que valorizam  
a exclusividade, existe o programa de design MINI Yours. Com o equipa-
mento opcional MINI Yours podes tornar o teu MINI Clubman ainda  
mais exclusivo.

Alguns exemplos: o volante desportivo MINI Yours em pele Walknappa  
de alta qualidade com costura contrastante, as jantes de liga leve MINI Yours 
Masterpiece 18", as 3 opções de Design Interior MINI Yours Illuminated 
ou a cor exterior MINI Yours Lapisluxury Blue – um tom azul ultramarino 
espetacular.  

Mas ainda há mais: os bancos desportivos MINI Yours Carbon Black em 
Pele Walknappa de alta qualidade. Incluem o logotipo MINI Yours gravado  
na pele (imagem à esquerda) e uns originais encostos de cabeça com 
design Union Jack em pele e alcantara na parte posterior. Independente-
mente do que escolheres, fica a saber que toda a linha de equipamento 
MINI Yours é fabricada em materiais de elevada qualidade e elaborada 
individualmente seguindo a tradição do genuíno trabalho artesanal.
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O companheiro perfeito para as tuas aventuras: Sistema de Navegação  
Profissional 8,8" (22,4 cm) com ecrã tátil e mapas 3D, Controlador MINI (i-Drive) 
com Touchpad, Voice Control, MINI Connected, MINI Find Mate, sistema de 
carregamento Wireless para Smartphones* e 20 GB de espaço para guardares os 
teus ficheiros de música – um “essential” para o teu MINI.

A aplicação MINI Connected e as diversas aplicações “MINI Connected ready”
que podem ser instaladas no teu Smartphone, oferecem-te inúmeras funcio-
nalidades, que tornam a condução mais fácil, mais emocionante ou mais 
descontraída – desde o assistente de mobilidade pessoal até uma vasta 
seleção de música, tudo a partir do cockpit do teu MINI. 

O desenvolvimento do MINI Connected é um processo contínuo. Cada melhoria 
é integrada no produto de forma perfeita através da Open Mobility Cloud e, 
assim, diretamente transferida para os nossos clientes. Deste modo, é possível 
alterar a curto prazo – no sentido do progresso e acompanhando-o – ecrãs e 
interfaces de utilizador das aplicações, bem como outros componentes da tec-
nologia apresentados nas páginas seguintes. Para obteres mais informações 
instala a APP MINI Connected no teu Smartphone e visita o site: 

MINI.PT/CONNECTED

MINI CONNECTED 33

LIGA-TE  
AO MUNDO:
MINI CONNECTED.

PACOTE 
WIRED

* Apenas Smartphones compatíveis.



PARTE ORGANIZADO.  
CHEGA INSPIRADO.

Para começar: define o destino e o MINI 
Connected informa-te quando chegar  
a hora de partida.

Alarme antes da partida:  
o MINI Find Mate lembra-te  
da mala que esqueceste.

MINI FIND MATE.  
Não deixes nada esquecido: coloca um marcador MINI Find Mate 
nos teus objetos mais importantes. Se não encontrares algum 
desses objectos consegues, através do teu Smartphone, fazer soar 
o alarme do marcador MINI Find Mate, desde que os mesmos 
estejam dentro do raio de alcance. Quando o raio de alcance é 
ultrapassado, o teu Smartphone mostra-te a ultima posição GPS 
conhecida para cada um dos marcadores MINI Find Mate.

CHEGA AO TEU DESTINO SEM PERCALÇOS.

Quando chego?  Tenho ainda de 
abastecer de combustível antes?  
O MINI Status responde a perguntas 
importantes antes da partida.

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES MINI CONNECTED.

ESTADO DO VEÍCULO E DESTINOS. 
O MINI Status, num design típico MINI, oferece-te uma visão geral 
através do teu Smartphone. Mostra-te a que distância te encontras 
do teu destino e calcula a autonomia atual, bem como o tempo de 
viagem em falta para o destino.

DESTINOS FREQUENTES. 
O MINI Connected mostra-te todos os destinos introduzidos, 
aprendidos ou calculados até ao momento e calcula o tempo  
de viagem atual a partir da tua localização - com a ajuda das 
mais recentes informações de trânsito disponíveis online.  
Isso oferece-te uma visão geral da viagem e permite-te  
economizar tempo.

ONLINE SEARCH. 
Encontra as lojas certas para fazeres as tuas compras ou um 
restaurante ao teu gosto e transfere os endereços diretamente 
para o sistema de navegação.

INTEGRAÇÃO DE CALENDÁRIO. 
O MINI Connected permite-te importar os destinos do calendário 
do teu Smartphone.  Assim, o teu MINI lembra-te automatica-
mente de todas as horas de partida; além disso, todos os destinos 
são transferidos diretamente para o sistema de navegação.

FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. 
Não te lembras onde estacionaste ou não sabes como ir para  
o local onde deixaste o teu MINI? Um simples olhar ao teu 
Smartphone ajuda-te a encontrar o caminho mais curto para  
o teu MINI.

Um bom hábito: logo à partida, é-te  
diretamente apresentada a duração  
da viagem para destinos frequentes.

Através do MINI Connected, podes 
partilhar com os teus contactos, a hora 
de chegada estimada – isto permite-te 
coordenar, por exemplo, um encontro 
no destino. Web Radio, listas de reprodução,  

notícias ou audiolivros – as práticas  
aplicações MINI Connected ready  
ajudam-te em diversas situações.

INFORMAÇÃO SOBRE A HORA DE PARTIDA.
O MINI Connected informa-te no teu Smartphone ou no teu 
Apple Watch, quando chegar a hora de partires para um destino 
introduzido ou aprendido. A situação atual do trânsito é verifi-
cada online e o resultado é tido em consideração.

APLICAÇÕES MINI CONNECTED READY. 
A existência de cada vez mais aplicações MINI Connected 
Ready garante que vais poder utilizar as tuas aplicações 
preferidas durante a viagem. Playlists do Spotify ou de outras 
aplicações de música, Podcasts ou audiolivros - vais viajar 
sempre na melhor companhia.

PARTILHA DA HORA DE CHEGADA. 
Uma função prática para o teu anfitrião ou para a chegada em 
grupos diferentes: envia a hora de chegada calculada, com base 
em dados de trânsito atuais, a contactos da lista de contactos do 
teu Smartphone. 

TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE DESTINOS DO  
SMARTPHONE PARA O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO. 
Mediante a existência de uma ligação entre o telemóvel  
e o veículo, os destinos aprendidos, importados do calendário 
do Smartphone ou planeados são transferidos automaticamente 
para o sistema de navegação. Consoante o equipamento, o per-
curso inicia-se automaticamente.

MAPA DE TRÂNSITO ONLINE. 
A verificação da situação do trânsito em tempo real permite- 
te identificar e evitar atempadamente perturbações de trânsito  
súbitas. A função de zoom do mapa de trânsito online apresen-
ta-te os desvios possíveis de forma particularmente clara  
e completa.
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INFOTAINMENT.

1  RÁDIO MINI BOOST.

Não disponível em Portugal.

SELECIONA A INTERFACE.
2  RÁDIO MINI VISUAL BOOST.

Uma visão mais alargada: o Rádio MINI Visual Boost  
tem um ecrã de 6,5", controlador MINI (i-Drive), sistema 
Bluetooth com streaming de audio, entrada AUX, interface 
audio USB e MINI Connected.

4  SISTEMA DE NAVEGAÇÃO PROFISSIONAL.

Incluído no Pacote Wired: O ecrã tátil HD de 22,4 cm/8,8" 
inclui mapas 3D, função aprendizagem de rotas e pode ser 
utilizado tanto através do controlador MINI (i-Drive) como 
com a ponta dos dedos. A função de ecrã dividido permite 
a apresentação de diversos conteúdos em paralelo.

3  RÁDIO MINI VISUAL BOOST COM  
 SISTEMA DE NAVEGAÇÃO MINI.

Complemento pertinente: O sistema de navegação  
de elevada qualidade com GPS, TMC e atualizações de 
mapas por USB complementa o Rádio MINI Visual Boost. 
Utilização intuitiva através do controlador MINI (i-Drive).

MINI FIND MATE.
O Pacote Wired inclui a funcionalidade MINI Find Mate com dois 
marcadores Bluetooth, para adicionares aos itens que não podes 
deixar esquecidos. Assim que os teus itens saírem do raio de 
alcance definido, receberás uma notificação do MINI Connected 
no teu Smartphone. Através da ligação Bluetooth entre o teu 
Smartphone e o MINI, a posição GPS do teu marcador MINI Find 
Mate pode também ser transferida para o teu sistema de nave-
gação. A aplicação MINI Connected permite conectar até seis 
marcadores MINI Find Mate, dois dos quais ser-te-ão entregues 
com o teu novo MINI Countryman, podendo ser adquiridos até 
mais quatro marcadores MINI Find Mate através da secção de 
peças do teu Concessionário MINI.

35

1 2

MINI CONNECTED

3 4
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1

TECNOLOGIA  
E SEGURANÇA.

1  O MINI Head-Up Display informa- 
-te sobre todos os dados relevantes 
da condução, bem centrados no 
teu campo de visão. Desta forma, 
dependendo do equipamento 
opcional escolhido, visualizas,  
por exemplo, o Speed Limit Info,  
as indicações da navegação, assim 
como as informações relativas ao 
Cruise Control, ao telefone e ao 
sistema de entretenimento – como  
se fossem projetadas na estrada.

37TECNOLOGIA E SEGURANÇA

2 3

4

2  A Câmara Traseira de alta resolução 
mostra, no ecrã do teu MINI Clubman, 
a área para onde pretendes executar 
a marcha-atrás, de forma a verificares 
a existência de obstáculos.

 O Parking Assistant ajuda-te ativa-
mente na procura de um lugar de 
estacionamento e a estacionar em 
paralelo. Apenas precisas de acelerar 
e travar (sem imagem).

3  Depois de trancares o veículo, o 
LED a piscar na antena do tejadilho 
indica-te que o alarme está ativado.

4  Como parte integrante do MINI 
Excitement Package a projeção do 
logótipo MINI dá-te as boas-vindas 
ao destrancares as portas.
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MÁXIMA TRAÇÃO EM TODAS  
AS CONDIÇÕES: ALL4.
Disponível em opção para o MINI Cooper S Clubman e para o MINI Cooper SD 
Clubman, o sistema de tração integral ALL4 contribui para o aumento 
da segurança e prazer de condução. A embraiagem eletro-hidráulica de 
discos múltiplos está ligada ao Controlo Dinâmico de Estabilidade (DSC)  
e distribui, consoante a situação de condução, o binário do motor  
de forma otimizada e contínua entre o eixo dianteiro e traseiro.  
O resultado: uma tração extraordinária em qualquer tipo de piso, 
máxima estabilidade e o máximo Go-Kart Feeling.

Binário

1

2
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Numa situação de condução normal, 
por exemplo numa reta da autoestra- 
da, a força motriz é colocada até 
100 % para o eixo dianteiro – para 
a máxima eficiência e mínimo 
consumo.

Na condução dinâmica em curvas, 
o sistema de tração integral ALL4 
distribui parte da força motriz para 
o eixo traseiro precavendo assim, 
atempadamente, situações de sobre- 
viragem ou subviragem – estabili-
dade máxima.

Numa situação de perda de tração no 
eixo dianteiro, por exemplo em piso 
muito escorregadio, a força motriz 
é conduzida para o eixo traseiro – 
conforme a situação – até 100 % do 
binário disponível. A potência adequa-
da é desta forma assegurada, mesmo 
em condições climatéricas severas.

Em pisos irregulares para que exista 
uma tração otimizada, a distribuição 
ideal da potência entre os eixos 
dianteiro e traseiro é feita com uma 
rapidez extraordinária.

2  Condução dinâmica em curvas. 3  Condução em pisos com gelo  
 ou molhados.

4  Condução em pisos irregulares.1  Condução normal.

3 4



40

PAIXÃO AINDA MAIS REPENTINA.

41PACOTES DE EQUIPAMENTO JOHN COOPER WORKS

Os Pacotes de Equipamento John Cooper Works são o  
complemento certo para todos os que pretendem um caráter 
ainda mais desportivo: o Pacote Exterior John Cooper Works 
impressiona pelo imponente kit aerodinâmico – que inclui 
os para-choques dianteiro e traseiro desportivos – e inclui 
também: jantes JCW Grip Spoke de 18" (JCW Course Spoke 
19" em opção), performance control, suspensão desportiva 
(opcional, sem custo adicional) e spoiler traseiro específico.

O Pacote Interior John Cooper Works apresenta uma génese 
única: volante em pele JCW, forro do teto antracite, bancos 
desportivos JCW em Dinamica/Pele (opcionais), pedais em 
aço inoxidável, punho da alavanca de velocidades especifico e 
umas impressionantes soleiras das portas – o teu coração vai 
bater mais depressa.

Superlativo: a Versão John Cooper Works Chili. Esta Versão 
combina todo o equipamento dos Pacotes Exterior e Interior 
John Cooper Works, com a Versão Chili.
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PRETENDEMOS  
DESENVOLVER  
A MOBILIDADE.
Nunca o nosso mundo se transformou tão rapidamente, nunca as pessoas estiveram mais ligadas  
em rede e nunca os requisitos exigidos para um automóvel foram mais diversificados do que hoje. 

Por isso, cada automóvel MINI não é apenas uma afirmação mas várias: É uma afirmação de prazer  
de condução, de individualidade, de design e – naturalmente – também de atitude. Ter atitude significa  
para nós:  Gostamos do que fazemos. Reconhecemos o valor das coisas pela sua estética, significado  
ou relevância. 

Desde 1959 que pretendemos inovar e preservar o que tem valor – e inspirar outros a trabalharem  
em conjunto connosco no desenvolvimento de uma melhor mobilidade que nos mova e nos fascine  
também no futuro.
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MINI SERVICE.
Tudo a que tens direito.

Os especialistas do MINI Service partilham a paixão pelo teu MINI. Munidos 
de uma formação especial direcionada para o teu MINI , providenciam para que 
ele cause sempre sensação. Podes confiar e deixar o teu MINI entregue aos 
nossos Reparadores Autorizados MINI, que, com a sua competência, cuidam 
dele de forma exímia – quer se trate de eletrónica, mecânica, carroçaria, 
pintura ou reparações estéticas. Além disso, a montagem de peças originais 
MINI é certamente meio caminho andado para que o teu MINI impressione.

O teu MINI avisa-te quando precisa de algo.

Porque não é possível pensar em tudo, o teu MINI pensa contigo. O Condition 
Based Service (CBS) permite que o teu MINI te avise automaticamente sobre 
o próximo serviço programado. Se não for suficiente: com o serviço MINI 
TeleServices (ainda não disponível em Portugal), o teu MINI faz o pedido de  
marcação do Serviço. O cartão SIM integrado transmite os dados mais 
importantes do automóvel, consoante os requisitos, de forma totalmente 
automática e diretamente para a MINI. O teu Ponto de Serviço Autorizado 
MINI analisa os dados e entra em contacto contigo para marcares uma  
visita – se necessário. Caso não  pretendas o serviço MINI TeleServices,  
podes desativar este serviço a qualquer momento.

Manutenção Incluída: MINI Service Inclusive.

Todos os MINI incluem Manutenção MSI de 5 Anos ou 80.000km –  
o que ocorrer primeiro. Para mais informações sobre o seu conteúdo,  
contacta o teu Concessionário MINI ou vai a MINI.PT/SERVICEINCLUSIVE.  
Caso precises de mais, podes fazer um upgrade ao Contrato MSI, através  
do serviço de Após-venda do teu Concessionário ou através da  
MINI Financial Services.

Garantimos a mobilidade do teu MINI.

24 horas por dia, 365 dias por ano: o MINI Mobile Service está sempre 
disponível quando precisas. Temos uma oferta de mobilidade abrangente, 
específica de cada país, em caso de avaria, e seguros de viagem que 
te protegem na eventualidade de um acidente ou furto. Os técnicos 
especializados MINI prestam-te assistência pelo telefone ou no local.  
A qualquer hora e em qualquer parte do mundo.  
Informa-te em MINI.PT/MOBILECARE

45MINI SERVICE, MINI FINANCIAL SERVICES

Garantia.

De acordo com os requisitos legais relativos à responsabilidade por peças defeituosas, os Concessionários 
MINI concedem uma garantia de 2 anos para a totalidade do veículo, excluindo peças de desgaste, como 
as pastilhas de travão. Além disso, o veículo dispõe de uma garantia anticorrosão de 12 anos e, em caso de 
defeito na pintura, uma garantia de 3 anos a partir da data do primeiro registo. Esta responsabilidade alargada 
relativa a defeitos pressupõe que os eventuais danos na carroçaria não tenham sido causados por riscos, 
mossas, projeção de pedras, acidente, tratamento incorreto da pintura ou fatores ambientais e que tenham 
sido respeitados os intervalos de manutenção definidos pelo fabricante.

Reciclagem.

O teu MINI também faz parte de um conceito de reciclagem abrangente. O que quer isto dizer? Em todas as 
fases, desde o design até à desmontagem, a reciclagem está no centro da filosofia MINI. Por exemplo, todos os 
materiais usados na sua produção foram selecionados por poderem ser utilizados de forma ecológica contínua. 
E cada MINI é construído para ser reciclado de maneira fácil e económica, quando tiver finalmente acabado 
os seus dias como automóvel. Temos trabalhado nesta abordagem desde 1994, no Centro de Desmontagem e 
Reciclagem do grupo BMW, em Munique, as únicas instalações deste género no mundo. O teu Concessionário 
MINI terá também muito gosto em explicar o que deves fazer com o teu velho automóvel. Para mais 
informações sobre este tema, consulta: MINI.PT/MINIMALISM/PRODUCTION

O caminho mais rápido para teres um novo MINI.

Com a MINI Financial Services, vais sentir segurança mesmo antes da 
primeira viagem no teu novo MINI. Como? Vamos demonstrar como te podes 
tornar proprietário de um MINI em três simples passos: 

Passo 1: Escolhe entre as quatro ofertas de produto – Leasing/ALD MINI, 
Crédito MINI, MINI Select e MINI Renting – a que melhor se adequa às tuas 
necessidades. 

Passo 2: Personaliza um dos pacotes de seguro da MINI Financial Services. 

Passo 3: Desfruta da sensação de segurança no momento de receberes a 
chave do teu novo MINI. 

Tens dúvidas? Então visita já o teu Concessionário MINI. O Consultor de 
Financiamento e o Consultor de Vendas presentes conhecem na perfeição 
todos os nossos produtos e terão todo o prazer em encurtar tanto quanto 
possível o caminho até ao teu novo MINI.*

MINI FINANCIAL SERVICES.

* Informações adicionais sobre a MINI Financial Services, os nossos produtos financeiros e operacionais,  
 seguros e restante oferta de serviços podem ser consultadas em MINI.PT ou junto do teu Concessionário MINI.  
 Os serviços disponíveis variam consoante o país. 

MINI Financial Services é uma designação comercial da BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 Munique.
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DADOS TÉCNICOS – MINI CLUBMAN.

Motor1, 2 One One D Cooper Cooper D Cooper S Cooper S ALL4 Cooper SD Cooper SD ALL4

Cilindros/Tipo/Válvulas por cilindro 3/em linha/4 3/em linha/4 3/em linha/4 4/em linha/4 4/em linha/4 4/em linha/4 4/em linha/4 4/em linha/4

Cilindrada cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1998 1995 1995

Potência máxima/Rotações máximas kW/CV/rpm 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 

Binário máximo/Rotações Nm/rpm 180⁄1200 – 3800 270⁄1750 220⁄1250 – 4300 330⁄1750 280/1250 – 4600 280⁄1250 – 4600 400⁄1750 – 2500 400/1750 – 2250

Compressão/Combustível recomendado :1 11⁄91 – 98 Oct. 16,5⁄Diesel 11⁄91 – 98 Oct. 16,5⁄Diesel 11⁄91 – 98 Oct. 11⁄91 – 98 Oct. 16,5⁄Diesel 16,5⁄Diesel

Performance1

Velocidade máxima km/h 185 [185] 192 [192] 205 [205] 212 [212] 228 [228] 225 [225] 225 [225] [222]

Aceleração 0 – 100 km/h seg. 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]

Aceleração 80 – 120 km/h (5ª velocidade) seg. 13,5 10,9 10,1 8,4 7,6 8,1 6,9 –

Consumo de combustível1, 2

Urbano l/100 km 6,3 – 6,5  
[6,1 – 6,3]

4,4 – 4,6  
[4,4 – 4,7]

6,2 – 6,5  
[6,1 – 6,3]

4,8 – 5,1  
[4,7 – 4,9]

7,9 – 8,0  
[7,1 – 7,2]

8,8 – 9,0  
[7,7 – 7,8]

5,3 – 5,4  
[4,9 – 5,0]

[5,3 – 5,4] 

Extraurbano l/100 km 4,4 – 4,6  
[4,6 – 4,7]

3,4 – 3,6  
[3,6 – 3,8]

4,4 – 4,6  
[4,5 – 4,7]

3,7 – 4,0  
[3,8 – 4,1]

5,2 – 5,4  
[5,0 – 5,1]

5,7 – 5,8  
[5,5 – 5,6]

4,1 – 4,2  
[4,0 – 4,1]

[4,5 – 4,6] 

Combinado l/100 km 5,1 – 5,3  
[5,1 – 5,3]

3,8 – 3,9  
[3,9 – 4,1]

5,1 – 5,3  
[5,1 – 5,3]

4,1 – 4,4  
[4,1 – 4,4]

6,2 – 6,3  
[5,8 – 5,9]

6,9 – 7,0  
[6,3 – 6,4]

4,5 – 4,6  
[4,3 – 4,4]

[4,8 – 4,9] 

Emissões de CO
2
 combinadas g/km 119 – 124 

[119 – 124]
99 – 104 

[104 – 109]
118 – 123 
[118 – 123]

109 – 115 
[109 – 115]

144 – 147 
[134 – 137]

159 – 162  
[146 – 149]

119 – 122  
[114 – 117]

[126 – 129] 

Capacidade do depósito  
de combustível aprox.

l 48 48 48 48 48 48 48 48

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

Peso1/Volume1

Tara UE3 kg 1375 [1395] 1395 [1420] 1375 [1395] 1395 [1435] 1435 [1465] 1525 [1535] 1460 [1480] [1540]

Carga máxima kg 1870 [1890] 1900 [1920] 1870 [1890] 1910 [1945] 1930 [1960] 2030 [2050] 1960 [1980] [2055]

Carga admissível kg 530 530 530 530 530 530 530 530

Carga admissível sobre eixos à frente/atrás kg 975 [995]⁄945 995 [1015]/950 975 [995]⁄940 1010 [1045]⁄940 1020 [1050]⁄950 1055 [1070]/1010 1030 [1050]/960 [1070/1010]

Volume da bagageira l 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250

Rodas

Dimensão dos pneus 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

Dimensão das jantes 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

Material Liga-Leve Liga-Leve Liga-Leve Liga-Leve Liga-Leve Liga-Leve Liga-Leve Liga-Leve

1 Todos os valores se referem às versões com caixa manual de 6 velocidades de série. Os valores entre [ ] referem-se às versões com caixa automática de 6 ou 8 velocidades com Steptronic.
2 Todos os modelos MINI cumprem a norma UE6. Para determinar o consumo, foi usado o ciclo de condução ECE (80/1268 CEE). Este é composto por aproximadamente um terço de condução em cidade e dois terços de  
 condução em estrada (medido em extensão do trajeto). Além do consumo de combustível, também são medidas as emissões de CO

2
. O consumo foi calculado com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais  

 (por exemplo, pneus mais largos) poderão influenciar este valor. O consumo de combustível e as emissões de CO
2
 variam consoante o tamanho das jantes e dos pneus selecionado.

3 No valor indicado, considera-se 90 % de enchimento do depósito, 68 kg para o condutor e 7 kg para a bagagem. A tara aplica-se a veículos com equipamento de série. Os equipamentos opcionais poderão aumentar este valor.

1564

1800

14
4

1

1565

2670

4253 

788 795
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MEDIDAS DO MINI CLUBMAN.

DADOS TÉCNICOS

Largura de vias do MINI Cooper S / MINI Cooper SD (incluíndo ALL4): 1560 à frente, 1561 atrás.
Todas as medidas em mm.
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O MELHOR VEM  
NO FIM: 
O TEST-DRIVE.
De que servem todas as expectativas, se depois não acontecer 
nada? Entra. Senta-te no banco do condutor do MINI Clubman. 
Ouve o som da robusta porta a fechar-se. Coloca o cinto de 
segurança. Ajusta o espelho retrovisor interior e lança ainda um 
olhar ao teu Concessionário MINI. Ele sabe o que te espera: uma 
experiência MINI totalmente nova. Uma viagem inspiradora. 
Está na hora de ligares o motor. Descobre o novo MINI Clubman. 
 
MINI.PT

49TEST-DRIVE



Os modelos ilustrados neste catálogo poderão 
apresentar especificações que não estão 
disponíveis em Portugal e incluem equipamento 
opcional e∕ou acessórios de após-venda. De acordo 
com os requisitos legais específicos de cada país, 
podem surgir alterações nas motorizações e no 
equipamento específicos para cada versão. Da 
mesma forma poderão existir ligeiras variações 
entre os modelos reais e os modelos ilustrados 
neste catálogo. Para obteres informação mais 
detalhada, contacta o teu Concessionário MINI.  
A BMW AG reserva-se o direito de proceder  
a modificações no design e no equipamento de 
série e opcional, sem aviso prévio.

© BMW AG, Munique∕Alemanha. Qualquer 
reprodução, parcial ou integral, deste catálogo 
carece de autorização escrita da BMW AG, 
Munique.

Sabe mais em:
MINI.PT
ou através da linha MINI: 
800 200 560  
(custo de chamada local)

FACEBOOK.COM/MINI.PORTUGAL

ACESSÓRIOS ORIGINAIS MINI
MINI.PT/ACCESSORIES

MINI COLLECTION
SHOP.MINI.COM
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