
MINI COUNTRYMAN.



PRONTO PARA  
NOVAS HISTÓRIAS.
Tem mais para contar. O MINI Countryman desperta em 
ti o espírito de aventura e recompensa-te com novas 
sensações. Confortável como nunca, este Sports Activity 
Vehicle oferece-te versatilidade, conforto e ainda espaço 
para 5 ocupantes. Os motores potentes que o equipam e 
as extraordinárias características todo-o-terreno fazem 
com que possas avançar facilmente pelos pisos mais 
irregulares. Do que estás à espera? Prepara-te para novas 
histórias.

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 48.

Para informações sobre a disponibilidade de equipamento para cada modelo, 
consulta o teu Concessionário MINI ou acede a mini.pt/configurator



A INOVAÇÃO FAZ PARTE  
DA TRADIÇÃO MINI.
Simples, rápido e inovador: Com um esboço desenhado num guardanapo do seu restaurante habitual, Alec Issigonis 
desencadeou uma revolução automóvel. O Mini era completamente diferente de todos os automóveis da altura e, 
tecnicamente, levava anos de avanço. A construção inovadora com tração dianteira e motor montado na transversal, 
oferecia imenso espaço livre no habitáculo e, além disso, possibilidades sem precedentes na estrada. A sua criação 
foi revolucionária e tornou-se num ícone.

O primeiro Countryman apareceu em 1960 com a designação Austin Mini Countryman. Espaçoso, com uma longa 
distância entre eixos e robustas aplicações em madeira, foi desenvolvido para uma utilização maioritáriamente em 
zonas rurais. Em 2010 a MINI recuperou a designação Countryman ao lançar o seu primeiro SAV, que chega agora 
à segunda geração.
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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 podem 
levar 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 – aliados às inovações  
tecnológicas dos tempos em que vivemos.
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PARTE À 
AVENTURA.
Logo nos primeiros metros da viagem é possível 
perceber que, apesar do espaço interior generoso que 
oferece, o MINI Countryman é um MINI autêntico e 
genuíno. É tão ágil em zonas urbanas como em 
sinuosas estradas de montanha. Oferece espaço amplo 
para a cabeça, ombros e pernas para os 5 ocupantes  
e respetiva bagagem, o que proporciona conforto 
adicional em viagens longas. O MINI Countryman foi 
desenvolvido com detalhes inteligentes que fazem com 
que seja mais fácil viajar – como o MINI Picnic Bench, 
o MINI Connected ou o MINI FindMate.



Os locais com vistas mais espetaculares situam-se geralmente 
longe das estradas principais. O MINI Countryman leva-te 
sem qualquer problema até onde o asfalto termina – 
permitindo-te assim aliar facilmente a aventura ao 
conforto. Pelo caminho, pára num local agradável, puxa o 
prático MINI Picnic Bench que se encontra sob o fundo da 
bagageira, senta-te e desfruta da vista.  
 
O fundo amovível da bagageira, as cintas de retenção e olhais 
de fixação incluídos no opcional Pacote de Arrumação ajudam a 
arrumar a bagagem com segurança.  
Na bagageira, a iluminação LED adicional melhora a visibilidade 
e a tomada de 12 V pode servir de fonte de alimentação para 
dispositivos externos como por exemplo uma caixa térmica.

DESCOBRE OS
LUGARES MAIS
ESPETACULARES.

8 MINI COUNTRYMAN 9
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O elevado volume de carga pode ser utilizado de 
forma mais eficiente graças ao fundo da bagageira 
plano removível e aos encostos dos bancos traseiros 
rebatíveis na proporção 40 : 20 : 40. Com o opcional 
ajuste dos bancos traseiros, estes podem ser total ou 
parcialmente deslocados para a frente ou para trás na 
proporção 60 : 40, aumentando o espaço disponível 
para bagagem sem teres de rebater os encostos.

Largura x Altura x Profundidade da bagageira:  
859 x 718 x 813 mm  
Profundidade com os bancos traseiros rebatidos:  
1595 mm 
Volume da Bagageira:  
450 a 1390 Litros

Pronto para voos mais altos: Os Acessórios 
Originais MINI oferecem-te a mais elevada 
qualidade perfeitamente adequada ao  
teu MINI que te vão permitir aumentar 
ainda mais o volume de carga disponível – 
por exemplo, a caixa porta-bagagens de 
tejadilho.

Acessórios Originais MINI  
mini.pt/accessories

ESPAÇO PARA NOVAS EXPERIÊNCIAS. ESPAÇO PARA VISTAS  
DESLUMBRANTES.

11MINI COUNTRYMAN

Vistas panorâmicas garantidas. Para além 
de permitir a entrada de mais luz no 
habitáculo, o teto de abrir panorâmico, 
oferece uma ampla visibilidade e 
aumenta a sensação de espaço para os 
passageiros. Permite igualmente a 
abertura total da secção dianteira.

As três opções de Design Interior MINI Yours 
(Piano Black, British Oak ou Chestnut, esta última 
na imagem à direita) são retroiluminadas e criam  
o ambiente perfeito, oferecendo uma iluminação 
discreta durante as tuas viagens à noite.
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ENCONTRA O TEU  
MINI COUNTRYMAN.
Cada modelo MINI tem um caráter individual e as suas próprias características. Mas todos  
têm também 3 pontos em comum: o design inconfundível, o Go-Kart Feeling típico da marca  
e a extrema eficiência inerente à tecnologia MINI Twin Power Turbo.
 
Todos os MINI Countryman vêm equipados com caixa manual de 6 velocidades, com exceção do 
Cooper SD que vem equipado com caixa automática de 8 velocidades. As restantes motorizações 
podem também ser equipadas com caixa automática com função Steptronic. Para a máxima aderência 
qualquer que seja a condição do piso e situação de condução, o Cooper D e o Cooper SD podem ser 
equipados com o sistema de tração integral ALL4. Consulta o desdobrável à direita para descobrires 
rapidamente todos os modelos. 
 
Os MINI Driving Modes permitem que adaptes o MINI não apenas à situação de condução,  
mas também ao teu estado de espírito. A Suspensão Adaptativa opcional, permite regular o 
amortecimento do teu MINI Countryman, proporcionando uma configuração de chassis mais 
confortável nos modos MID ou GREEN e uma configuração de chassis mais desportiva no modo 
SPORT. Neste último, poderás experienciar na plenitude o famoso Go-Kart Feeling característico  
dos modelos MINI. 
 
Imagem à direita: MINI Cooper D Countryman ALL4 na cor Chestnut (cor exclusiva MINI 
Countryman) com o Tejadilho e Espelhos em Preto. Inclui também Barras de Tejadilho em  
alumínio acetinado com a proteção das saias laterais a condizer. Toque de exclusividade:  
as jantes de liga-leve MINI Yours Masterpiece 19" na cor Spectre Grey.

Para informações sobre o consumo de combustível e emissões de CO2 conforme a norma UE, relativas a cada um dos modelos, consulta a secção Dados Técnicos, a partir da página 48.

MINI COUNTRYMAN 13



MINI ONE. 
MINI ONE D. 
A aventura 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 tecnologia MINI Twin Power Turbo, que alia eficiência 
e baixo consumo de combustível. Nos modelos One, as barras da 
grelha dianteira são em preto brilhante e as capas dos espelhos em 
preto mate. Na imagem: Chrome Line Exterior (opcional).

MINI COOPER.  
MINI COOPER D.
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. 
Características diferenciadoras dos modelos Cooper e Cooper D: 
tejadilho e espelhos exteriores em cor contrastante, ponteira de 
escape em cromado e faixas de capot disponíveis como opcional.

MINI COOPER S.  
MINI COOPER SD.
Para quem busca a máxima performance: os motores a gasolina  
2.0 litros 192 CV e diesel 2.0 litros 190 CV oferecem potência e 
desportividade. Irás encontrar nestes modelos: para-choques 
desportivos, grelha dianteira em favos, duas ponteiras de escape 
e, para dar o toque final, o famoso “S” em vermelho na grelha 
frontal, nas Side Scuttles e na traseira. Na imagem: Design 
Exterior Off-Road (opcional em todas as motorizações).

MINI COOPER S E ALL4. 

Eis o ecológico MINI Countryman PHEV: motor a gasolina 1.5 litros 
com 136 CV no eixo dianteiro e motor elétrico com 88 CV no eixo 
traseiro. Potência combinada de 224 CV. Fácil de identificar pelo 
logo MINI Electric nas laterais e na traseira, bem como pelo S em 
amarelo na grelha frontal e na bagageira. 
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BATERIAS APONTADAS AO FUTURO.

MINI COUNTRYMAN HÍBRIDO PLUG-IN

1 2

3
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O MINI Countryman Híbrido Plug-In combina as vantagens de um motor a gasolina e de um 
motor elétrico. A bateria de iões de lítio de alta tensão permite conduzir até 41 km em modo 
puramente elétrico e sem emissões. Através da função Boost, o motor elétrico apoia o motor a 
gasolina e possibilita também o funcionamento da tração integral. 
 
A consola (1) mostra-te a interação perfeita entre os motores. Em vez do conta-rotações,  
um mostrador combinado (3) apresenta a potência adicional de que dispões. A bateria carrega 
durante a viagem e podes também carregá-la externamente, através do cabo doméstico fornecido  
de série (2), em qualquer tomada de 230 V até 195 minutos. O MINI Countryman Híbrido Plug-In 
oferece-te mais prazer de condução com menos emissões, praticamente sem limitações em 
termos de espaço e de funcionalidade para o dia a dia.
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VERSÕES E 
EQUIPAMENTO.
Nas próximas páginas vais perceber como podes 
personalizar o teu MINI Countryman. Para além de 
decidires qual a motorização que vai ao encontro das 
tuas necessidades, deves também decidir qual a 
versão mais indicada para ti. Existem 4 versões como 
upgrade ao modelo base – Salt, Pepper, Chili e John 
Cooper Works Plus. De seguida a cor exterior, as 
jantes e os elementos do interior. Mas não termina  
por aqui – para além dos vários opcionais individuais, 
tens à tua disposição pacotes de equipamento para 
valorizares o teu MINI. Exemplos? Os pacotes de 
conectividade e, se pretenderes uma configuração 
mais desportiva, o pacote John Cooper Works. 

Se há coisa com que não vais ter que te preocupar,  
é a manutenção1 do teu MINI. Todos os modelos  
MINI incluem a manutenção1 durante 5 anos ou 
100.000 km – o que ocorrer primeiro. Caso necessites 
de mais, podes fazer um upgrade através do serviço de 
Após-Venda do teu Concessionário MINI ou através  
da MINI Financial Services.

As versões Salt, Pepper, Chili e John Cooper Works Plus
oferecem diferentes níveis de personalização. Todos os
equipamentos incluídos nestas versões estão em perfeita
concordância e consideram as tuas necessidades. Consulta
o desdobrável à direita para descobrires o conteúdo das
restantes versões. Para obteres informações sobre upgrades
e outras possibilidades de personalização contacta o teu
Concessionário MINI ou visita o site da MINI.

mini.pt/configurator

1 Para saberes todos os detalhes relativos à manutenção incluída, contacta o teu Concessionário MINI.

SALT.

PEPPER.

CHILI.

JOHN COOPER WORKS PLUS.

17PACOTES DE EQUIPAMENTO



Além da versão Salt, a versão Pepper oferece o MINI 
Excitement Package, que inclui luz ambiente selecionável 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 
 (e função Easy Opener em viaturas com Bagageira Automática) 
+ MINI Excitement Package 
+ Kit de Espelhos Exteriores 
+ Capas dos Espelhos Retrovisores Exteriores na Cor da  
 Carroçaria para MINI One/One D 
+ Jantes de Liga Leve Imprint Spoke 17" para  
 MINI One/One D e MINI Cooper/Cooper D

A versão Salt oferece uma dose extra de tecnologia e 
conforto adicionais: Depósito de Combustível com Maior 
Capacidade (61 L), MINI Driving Modes (incluíndo Modo 
“Green” que contribui para a poupança de combustível e 
consequente autonomia adicional), Faróis de Nevoeiro em 
Halogéneo para MINI One/One D e Pacote de 
Compartimentos de Arrumação (elementos de fixação nos 
porta-copos dianteiros, fundo da bagageira plano, ajustável e 
removível, 4 olhais de fixação, tomada 12 V na bagageira, 
iluminação adicional na bagageira ao lado esquerdo, gancho 
para fixação de sacos e compartimento ao lado esquerdo da 
bagageira com rede).

SALT. PEPPER.
Além do conteúdo das versões Salt e Pepper, a versão Chili
confere ainda mais caráter desportivo e equipa o teu MINI
com a tecnologia mais inovadora:

+ Estofos em Tecido/Pele Cord Carbon Black
+ Bancos Dianteiros Desportivos 
+ Ajuste dos Bancos Traseiros (Incl. Função Cargo)
+ Espelho Interior Anti-Encandeamento Automático
+ Faróis Full LED Adaptativos para MINI One/One D
+ Faróis de Nevoeiro em LED para MINI One/One D
+ Jantes de Liga Leve Channel Spoke 17" para MINI One/

One D e MINI Cooper/Cooper D
+ Jantes de Liga Leve Pair Spoke 18" para MINI Cooper S/

Cooper SD

Além do conteúdo das restantes, esta versão inclui diversos
equipamentos da Linha John Cooper Works – para uma
aparência global extremamente desportiva: 

+ Volante Desportivo em Pele John Cooper Works
+ Bancos Desportivos John Cooper Works em  

combinação Dinamica/Tecido Carbon Black 
+ Performance Control para MINI One/One D e  

MINI Cooper/Cooper D
+ Kit Aerodinâmico John Cooper Works
+ Forro do Tejadilho 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)
+ Capas Retrovisores na Cor da Carroçaria
+ Jantes de Liga Leve John Cooper Works Thrill Spoke 18"

CHILI. JOHN COOPER WORKS PLUS.



Thunder Grey Metalizado** Midnight Black Metalizado

Chestnut* Chili Red

DÁ COR ÀS TUAS 
AVENTURAS.

MINI Yours Lapisluxury Blue
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Light White

Moonwalk Grey Metalizado

Aspen White Jet Black Cor da Carroçaria

Tejadilho e Capas dos Espelhos Retrovisores Exteriores.

EXTERIOR

British Racing Green MetalizadoIsland Blue Metalizado

Melting Silver Metalizado

19

 * Não disponível em combinação com o Versão JCW Plus ou com o Pacote JCW.
 ** Apenas disponível para MINI Cooper S/Cooper SD.
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12 JANTES. 
UMA DECISÃO.
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2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

EXTERIOR

1  MINI Yours Masterpiece 19" Polished

2  Edged Spoke 19"

3  John Cooper Works  
 Course Spoke 19" Polished

4  John Cooper Works  
 Rallye Spoke 536 19" Aspen White*

5  John Cooper Works  
 Rallye Spoke 536 19"  
 Orbit Grey Mate, Polished*

6  Pin Spoke 18"

7  Pin Spoke 18" Black

8  Pair Spoke 18"

9  John Cooper Works  
 Thrill Spoke 18" Anthracit

10  Channel Spoke 17"

11  Imprint Spoke 17"**

12  Revolite Spoke 16"

21

 * Apenas disponíuveis em Após-Venda. Consulta mini.pt/accessories
** Jantes de série para o MINI Cooper S E ALL4.





O INTERIOR:
ELEMENTOS DE DESIGN EM DETALHE.
Para personalizares o interior do teu MINI Countryman, podes optar entre 4 superfícies
interiores, 3 das quais com Design MINI Yours – com retroiluminação. Ao fazeres
a tua seleção vais definir vários itens do design interior: a superfície de cockpit (1), a linha
de realce (2), os frisos da consola central e os frisos decorativos das portas (3). Em seguida,
com o Colour Line, define a cor adequada para os apoios de braço nas portas (A) e para
o friso inferior do tablier (A). O desdobrável à esquerda mostra-te detalhes da Superfície
Interior Piano Black em combinação com o Colour Line British Oak. No desdobrável à direita
podes ver o Design Interior MINI Yours Chestnut Illuminated com o Colour Line Carbon Black.

2

2

1
3

A

A

Superfície Interior Piano Black.

Design Interior MINI Yours Piano Black Illuminated.
(As cores da retroiluminação são definidas através da luz ambiente.)

Design Interior MINI Yours British Oak Illuminated.
(Cores da retroiluminação com elementos gráficos em vermelho e azul. Superfícies em material sintético pintadas e retroiluminadas.)

Design Interior MINI Yours Chestnut Illuminated.
(As cores da retroiluminação são definidas através da luz ambiente.)

Piano Black

Piano Black Illuminated, Piano Black

British Oak Illuminated, British Oak

Chestnut Illuminated, Chestnut

British Oak

Piano Black

Piano Black

Piano Black

British Oak Dark

Hazy Grey

Hazy Grey

Chestnut

4 Colour Lines.

4 Superfícies Interiores.

British Oak Carbon Black (de série)Malt Brown Satellite Grey

1 32

1 32

1 32

1 32

A A A A
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Pele Chester 
British Oak

Pele Cross Punch 
Carbon Black

Pele Lounge MINI Yours 
Carbon Black

John Cooper Works 
Dinamica⁄Pele  
Carbon Black

Pele Lounge 
Satellite Grey

Tecido Firework 
Carbon Black

Tecido/Eco-Pele Black Pearl 
Carbon Black

Tecido ⁄ Pele Cord 
Carbon Black

Tecido Double Stripe 
Carbon Black

O ajuste elétrico dos bancos dianteiros, bem como do apoio lombar inclui 
função de memória para as definições favoritas.

MINI YOURS.
A sensação perfeita transmitida pela textura agradável ao  
tato das superfícies, passando pela Union Jack incorporada no 
encosto de cabeça, até às costuras marcantes: os bancos MINI 
Yours com assentos em pele Lounge Carbon Black exclusiva 
convencem pelo trabalho artesanal presente em cada detalhe.

mini.pt/configurator
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DETALHES  
QUE FAZEM  
A DIFERENÇA:  
MINI YOURS.
Para todos aqueles que privilegiam o que é especial e que valorizam  
a exclusividade, existe o design MINI Yours. Com o equipamento 
opcional MINI Yours podes tornar o teu MINI Countryman ainda mais 
exclusivo.

O volante desportivo MINI Yours em pele Walknappa de alta qualidade 
com costura contrastante, as jantes de liga leve  
MINI Yours Masterpiece 19", as 3 opções de Design Interior MINI Yours 
Illuminated ou a cor exterior MINI Yours Lapisluxury Blue – são alguns 
exemplos de pormenores que podes personalizar. 

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. 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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ACESSÓRIOS ORIGINAIS MINI.

31ACESSÓRIOS ORIGINAIS MINI

Com os acessórios originais MINI e MINI John Cooper Works, 
equipa o teu MINI Countryman para a próxima aventura. Os 
Faróis Adicionais em LED na grelha dianteira transformam a 
noite em dia; as Capas dos Espelhos Retrovisores Exteriores 
JCW Carbon extremamente leves e as jantes de liga leve  

JCW Rallye Spoke 536 19" em Orbit Grey mate com pormenores  
em Chili Red conferem um visual inconfundível.

mini.pt/accessories

Disponibilidade do porta-bicletas traseiro, sujeita à legislação de cada país. Para informações sobre disponibilidade, consulta o teu Concessionário MINI.



MINI COUNTRYMAN: 
AVENTUREIRO.
O Design Exterior Off-Road sublinha o caráter todo-o-terreno do MINI 
Countryman com elementos em preto brilhante nos para-choques e a 
proteção inferior do chassis discretamente visível na dianteira e na 
traseira. As barras de tejadilho em combinação com as saias laterais 
prateadas em alumínio acetinado realçam as proporções típicas de um 
Sports Activity Vehicle. O Design Exterior Off-Road também está 
disponível nos modelos MINI Countryman sem sistema de tração  
integral ALL4.

Acessórios Originais MINI  
mini.pt/accessories

32 33PACOTES DE EQUIPAMENTO
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TU ESCOLHES O PERCURSO. Desfruta da mais bela vista do cimo da montanha – o MINI ALL4 leva-te lá. O sistema de tração integral inteligente  

garante uma tração incrível sempre que necessário. Também em pisos com neve e lama, caminhos rurais ou calçadas. 

Para que possas dar asas ao teu espírito de aventura.

TECNOLOGIA E SEGURANÇA 35



MÁXIMA TRAÇÃO EM
TODAS AS CONDIÇÕES: ALL4.
O sistema de tração integral inteligente ALL4 do MINI Countryman contribui para o 
aumento da segurança e prazer de condução e garante a máxima tração em todos os 
pisos. A embraiagem eletrohidráulica 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

36

* A tecnologia ALL4 varia no MINI Countryman Híbrido Plug-I (página 15).

1

2

Condução dinâmica em curvas. Em pisos escorregadios/
molhados.

Condução em pisos irregulares.Situação de condução normal.

TECNOLOGIA E SEGURANÇA

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

Na descrição de curvas, o sistema de 
tração integral ALL4 distribui uma parte 
da força motriz ao eixo traseiro para 
contrariar antecipadamente uma possível 
sobreviragem ou subviragem – mantendo 
uma excelente estabilidade direcional.

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. Desta forma, a 
propulsão ideal é garantida também 
em condições meteorológicas difíceis.

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.
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Condução preventiva: o MINI  
Head-Up Display apresenta todos os 
dados relevantes para a viagem no teu 
campo de visão central. Dependendo  
do equipamento opcional selecionado, 
visualizas, por exemplo, o limite de 
velocidade, as indicações da Navegação  
e as Funções Entertainment.

Graças à preparação Apple CarPlay,  
podes ligar facilmente o iPhone,  
ao sistema de infotainment do  
MINI Countryman.

VANGUARDA 
TECNOLÓGICA. 
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Os Faróis Full LED Adaptativos 
chamam a atenção pelo seu design 
e oferecem maior segurança.  
A distribuição variável da luz LED 
proporciona uma iluminação 
otimizada em curva, os faróis de 
nevoeiro LED e os faróis auxiliares de 
longo alcance LED disponíveis nos 
Acessórios Originais MINI garantem 
melhor visibilidade em condições 
atmosféricas adversas. 
Independentemente das condições 
atmosféricas, as luzes de condução 
diurna redondas integradas nos faróis 
LED constituem uma característica 

Como opcional, a porta da bagageira 
do MINI Countryman dispõe de 
abertura e fecho elétricos. A função 
Easy Opener incluída no sistema 
Comfort Access permite a abertura 
da porta da bagageira através de um 
movimento com o pé – muito prático, 
quando tens as mãos ocupadas.

O Parking Assistant ajuda-te 
ativamente na procura de um lugar 
de estacionamento e ao estacionares 
na lateral. Apenas precisas de 
acelerar e travar.
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distintiva inconfundível do teu MINI 
Countryman. O assistente das luzes de 
máximos está incluído no Driving 
Assistant e reconhece os veículos que 
circulam em sentido contrário. Se 
pretenderes, este componente liga e 
desliga automaticamente as luzes de 
máximos a partir de uma velocidade de  
50 km/h e impede o encandeamento dos 
condutores dos veículos que circulam  
em sentido contrário. Reconhece  
também a existência de iluminação 
suficiente, por exemplo, em localidades.

3

3 4

5

4

5



40 MINI CONNECTED 41

Todas as vantagens do MINI Connected podem ser aproveitadas com o Pacote Connected Navigation
Plus 8,8". Inclui o Sistema de Navegação MINI com ecrã touch de 22,4 cm/8,8", utilização, em alternativa,
através do Controlador MINI Touch na consola central e carregamento sem fios para dispositivos
móveis. Assim, podes efetuar o carregamento de smartphones compatíveis por indução e estabelecer
uma ligação com a antena exterior. Além de muitas outras funções online para uma navegação em
rede, o pacote contém um sistema de processamento de voz online e preparação para Apple CarPlay.

MINI Connected é a ligação perfeita entre o teu MINI e a vida digital.
O MINI Connected integra perfeitamente o teu smartphone, diversas
Apps e a própria App MINI Connected do teu MINI através de um cartão  
SIM 4G. Abre novos caminhos para a interação com o teu MINI por exemplo, 
através do comando por voz inteligente, Serviços Remote ou o Assistente 
Pessoal. Além disso, podes contar com uma navegação inteligente que 
memoriza destinos frequentes, apresenta informações de trânsito em  
tempo real e que te leva de A a B de uma forma ainda melhor.

A App MINI Connected é uma extensão móvel do teu veículo, que te coloca 
em contacto com o teu MINI. Através da App podes aceder, a qualquer 
altura e em qualquer lugar, a informações sobre o teu MINI e esta lembra-te 
atempadamente que é altura de sair para cumprir os teus compromissos, 
graças à ligação com a agenda do smartphone. Todas as funções MINI 
Connected encontram-se em constante desenvolvimento, de modo a tornar 
cada viagem ainda mais estimulante, relaxante e confortável.

MINI CONNECTED:
LIGADO AO
MUNDO DE HOJE.



PARTE ORGANIZADO. CHEGA INSPIRADO.

Durante o pequeno-almoço, verifica 
a autonomia atual do teu MINI no estado 
do veículo e introduz o teu destino: 
O MINI Connected calcula o momento 
para o arranque com base nos dados 
atuais do trânsito. Altura de sair. O MINI FindMate lembra-te 

da mala que te ias esquecendo ao sair 
de casa.

A caminho do trabalho, a agenda 
integrada lembra-te da reunião 
agendada para mais tarde com os 
colegas. 

SERVIÇOS REMOTE E ESTADO DO VEÍCULO.
Através do teu smartphone, podes fechar ou abrir o teu MINI,  
acionar a buzina e os máximos. A indicação de estado veículo 
design Union Jack mostra-te onde se encontra o teu MINI, 
calcula a autonomia disponível e, após introduzir o destino, o 
tempo de viagem atual.

MINI FIND MATE.
Coloca sinalizadores MINI Find Mate em objetos importantes. 
Assim que o teu smartphone se afastar demasiado, a App MINI 
Connected avisa-te e vai mostrar a última posição conhecida do 
objeto.

MINI CONCIERGE SERVICE.
O teu assistente pessoal está disponível 24 horas por dia 
através do menu MINI Connected. Responde a consultas 
individuais, pesquisa moradas que reproduz no menu de 
navegação. 

SERVIÇOS CONNECTED DRIVE E FUNÇÕES MINI ONLINE.
Com as Apps MINI Connected podes verificar os preços do
combustível nos postos de abastecimento e receber notícias e 
informações sobre o tempo no percurso e no destino.

APPLE CARPLAY.
Graças à preparação Apple CarPlay, podes conetar facilmente o 
teu iPhone ao ecrã, elementos de comando e altifalantes do teu 
MINI. Assim, muitas das Apps que utilizas no teu iPhone estarão 
disponíveis durante a viagem.

SPOTIFY.
Inúmeras aplicações pré-configuradas para o MINI Connected 
disponibilizam as tuas músicas preferidas durante a viagem. 
Com o Spotify, por exemplo, podes descobrir os últimos 
lançamentos e gerir as tuas Playlists pessoais.

FUNÇÕES INTERATIVAS. FUNÇÕES PARA NAVEGAÇÃO INTELIGENTE.

INTEGRAÇÃO DE AGENDA.
O MINI Connected permite importar os destinos da agenda do 
teu Smartphone. Assim, o MINI vai-te lembrar automaticamente 
de todas as horas de partida e os destinos são transferidos 
diretamente para o sistema de navegação.

Através do MINI Connected, 
podes partilhar a tua hora de 
chegada – que permitirá coordenar 
perfeitamente o encontro no destino.

Ouvir as notícias mais recentes com as 
práticas Apps do MINI Connected, tens 
sempre informações atuais.

No caminho de regresso, encontra 
o posto de abastecimento mais 
económico e carrega o teu telemóvel 
sem fios na estação de carga do apoio 
central de braços.

INFORMAÇÃO DE TRANSITO EM TEMPO REAL (RTTI).
O RTTI fornece, a qualquer altura, os dados de trânsito atuais 
e liga-os ao sistema de navegação. O sistema calcula o atraso 
estimado e oferece vias alternativas.

DESTINOS FREQUENTES E NOTIFICAÇÃO DE PARTIDA.
O MINI Connected mostra-te uma seleção de destinos 
memorizados e verifica o tempo de viagem. Quando chega a 
hora de partir para um destino memorizado, o MINI Connected 
vai-te informar pelo smartphone ou Apple Watch.

ONLINE SEARCH.
Encontra as lojas certas para as tuas compras – ou um 
restaurante a teu gosto. Transfere o endereço diretamente 
para o sistema de navegação e o número de telefone para 
o teu smartphone para reservar uma mesa.

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 programados, importados da agenda 
do smartphone ou planeados são transferidos automaticamente 
para o sistema de navegação. Consoante o equipamento, o 
percurso inicia-se automaticamente.

CARREGAMENTO SEM FIOS.
O carregamento sem fios carrega automaticamente o teu 
smartphone: assim que o colocares na estação de carga do 
apoio central de braços. Aqui, o aparelho é ligado diretamente 
à antena exterior para uma melhor qualidade da voz. A maioria 
dos dispositivos suportam ambas as funções. Em caso de 
dúvidas, consulta o teu Concessionário MINI.
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DEBAIXO DE OLHO: A TUA 
CENTRAL DE COMUNICAÇÕES.

1  RÁDIO STANDARD 6,5".

  De série a bordo: o rádio Standard com um ecrã de  
16,4 cm/6,5" inclui kit mãos livres Bluetooth, streaming 
de áudio e interface USB.

2  CONNECTED MEDIA 6,5".

  Essencial para quem quer estar ligado ao mundo: Rádio 
MINI Visual Boost com ecrã touch de 6,5", App MINI 
Connected, Serviços Remote, Serviços Connected Drive  
(Meteorologia, Send2Car, Onboard Apps, entre outros.)

4  CONNECTED NAVIGATION PLUS 8,8". 

  Um maior ecrã para o máximo de possibilidades: o ecrã de 
22,4 cm/8,8" com função Splitscreen, MINI Connected XL, 
função de carga sem fios para telemóvel, segunda porta 
USB e Touch Controller MINI ergonómico.

3  CONNECTED NAVIGATION 6,5". 

  Conectado a todos os serviços para uma melhor navegação: 
a função de navegação de elevada qualidade com ecrã de 
16,4 cm/6,5" com informações de trânsito em tempo real, 
atualização de mapas incluída durante os primeiros 3 anos, 
serviços MINI Connected ampliados e Apple CarPlay.

1 2
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MINI FIND MATE.

O Pacote Connected Navigation Plus inclui dois MINI  
FindMate, pequenos tags Bluetooth, que podes fixar em  
objetos importantes. Assim que os teus itens saírem do  
raio de alcance definido a App MINI Connected envia uma 
mensagem ao teu smartphone e, se o pretenderes, navega 
para a última posição GPS definida. A App MINI Connected 
gere até 6 tags MINI Find Mate, que podem ser adquiridos 
na seção Após-Venda do teu Concessionário MINI.
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Reciclagem.

O teu MINI também faz parte de um conceito de reciclagem abrangente. O que quer isto dizer? Em todas as fases do desenvolvimento de um MINI, a reciclagem está no 
centro da filosofia. Por exemplo, todos os materiais usados na sua produção foram selecionados por poderem ser reutilizados da forma mais ecológica. 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.

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 – de atitude. Ter 
atitude significa para nós que 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.

INSPIRADOS PELA 
MOBILIDADE.
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Para os valores que transmitimos. MINI Service.

Os Reparadores Autorizados MINI partilham da tua paixão. Deixa o teu MINI 
nas mãos dos nossos Reparadores Autorizados com toda a confiança. Com 
a sua competência em eletrónica, mecânica, carroçaria, pintura ou reparações 
estéticas, cuidarão dele de forma exímia. Além disso, a montagem de peças 
originais MINI garante sempre a tua segurança.
 

Como nos bons novos tempos. Extensão da garantia MINI.

Prolonga a sensação de carro novo. Com a extensão da garantia, o teu novo 
MINI continua protegido contra todas as deficiências, mesmo após o prazo 
de garantia legal. Até 5 anos. E em todo o mundo! 
 
 
Manutenção Incluída : MINI Service Inclusive.

Conduz sem preocupações! Todos os MINI incluem Manutenção MSI de
5 Anos ou 100.000 km – o que ocorrer primeiro. Para mais informações
sobre o seu conteúdo, contacta o teu Concessionário MINI. 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.

MINI SERVICE.
O teu MINI avisa quando precisa de algo. MINI Teleservices.

Porque não é possível pensar em tudo, o teu MINI pensa por ti. O Condition 
Based Service, avisa-te quando o teu MINI necessitar do próximo serviço. 
Para garantir que o serviço é efetuado a tempo e horas, o teu MINI está 
equipado com a função Teleservices que envia automaticamente a informação 
da necessidade de serviço para o teu Concessionário que, de seguida, entrará 
em contacto contigo para fazer o agendamento. Caso não pretendas utilizar a 
função Teleservices, podes desativá-la a qualquer momento.
 

Garantimos a mobilidade do teu MINI.  
Assistência MINI em caso de avaria e acidente.

24 horas por dia, 365 dias por ano: A assistência em caso de avaria 
e acidente MINI 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 assistência
pelo telefone ou no local. A qualquer hora e em qualquer parte do mundo.
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* 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.

O caminho mais rápido para teres um 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.

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.
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DADOS TÉCNICOS – MINI COUNTRYMAN.
Motor1, 2 One One D Cooper Cooper D (ALL4) Cooper S Cooper SD (ALL4) Cooper S E 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 3/ em linha/4

Cilindrada cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1995 1499

Curso/Diâmetro dos cilindros mm 94,6/82 94,6/82 94,6/82 90/84 94,6/82 90/84 94,6/82

Potência máxima/Rotações máximas kW/CV/ 
rpm

75/102/ 
3900 – 6500

85/116/ 
4000

100/136/
4500 – 6500

110/150/ 
4000

141/192/
5000 – 6000

140/190/ 
4000

100/136/ 
4400 – 6000

Binário máximo/Rotações Nm/rpm 190/1380 – 3600 270/1750 – 2250 220/1480 – 4100 350/1750 – 2500 280/1350 – 4600 360/1500 – 2750 220/1250 – 4300

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

Performance1

Velocidade máxima km/h 180 [180] 190 [188] 200 [200] 208 [208] 
(205 [205]) 225 [225] [220] ([218]) [198]

Velocidade máxima em modo elétrico km/h – – – – – – [125]

Aceleração 0 – 100 km/h seg. 12 [12,3] 11,2 [11,2] 9,7 [9,7] 9,1 [9,1] (9,0 [9,0]) 7,6 [7,5] [7,9] ([7,6]) [6,8]

Aceleração 80 – 120 km/h (5.ª velocidade) seg. 14,4 [–] 12,1 [–] 11,2 [–] 9,3 [–] (9,3 [–]) 8,6 [–] [–] ([–]) –

Consumo1, 2

Urbano l/100 km 7,2 [7,3 – 7] 5,0 – 4,9 [5,1 – 5,0] 7,4 – 7,3 [7,2 – 7,1] 5,3 – 5,2 [5,2 – 5,0]
(5,7 – 5,5 [5,5 – 5,4])

8,1 – 7,9 [7,5 – 6,8] [5,2 – 5]
([5,6 – 5,3])

– 

Extraurbano l/100 km 5,3 – 5,1 [5,3 – 5,2] 4,0 – 3,9 [4,4 – 4,2] 5,2 – 5,1 [5,1 – 5] 4,1 [4,3 – 4,2]
(4,4 – 4,2 [4,6 – 4,5])

5,7 – 5,6 [5,5 – 5,3] [4,4 – 4,2]
([4,6 – 4,5])

–

Combinado l/100 km 6 – 5,9 [5,9] 4,4 – 4,3 [4,6 – 4,5] 6 – 5,9 [5,9 – 5,8] 4,6 – 4,5 [4,6 – 4,5]
(4,9 – 4,7 [4,9 – 4,8])

6,5 [6]
 

[4,6 – 4,5]
([4,9 – 4,8])

2,5 – 2,45

 

Consumo de energia kWh/100 km – – – – – – 13,7 – 13,45

Emissões de CO
2
 combinadas g/km 137 – 134 [135 – 134]

 
115 – 112 [122 – 119]

 
137 – 134 [134 – 132]

 
120 – 119 [122 – 119]
(128 – 124 [130 – 127]) 

149 – 148 
[138 – 136]

[122 – 119]
([130 – 127]) 

56 – 555

 

Capacidade do depósito de combustível aprox. l 51 51 51 51 51 51 36

Autonomia km 925 [925] – 925 [925] – 825 [850] – –

Peso1/Volume1

Tara do veículo UE4 kg 1455 [1485] 1505 [1530] 1460 [1490] 1530 [1560]
(1605 [1625])

1525 [1540] [1585] 
([1650])

[1760]

Carga máxima kg 1950 [1980] 2010 [2020] 1955 [1985] 2045 [2075]
(2125 [2145])

2020 [2040] [2105] 
([2170])

[2270]

Carga admissível kg 570 [570] 580 [565] 570 [570] 590 [590]
(595 [595])

570 [575] [595]  
([595])

[585]

Carga admissível sobre eixos à frente/atrás 
 

kg 
 

1005/990
[1040/985]

1040/1025 
[1065/1025]

1015/985
[1045/980]

1075 /1015 
[1110/1010]

(1110 [1130])/
(1055 [1060])

1055/1000
[1070/1000] [1110/1030]

([1130])/([1070])
[1115/1200]

Volume da bagageira l 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 405 – 1275

Rodas

Dimensão dos pneus 205/65 R16 95W 205/65 R16 95W 205/65 R16 95W 205/65 R16 95W 225/55 R17 97W 225/55 R17 97W 225/55 R17 97W

Dimensão das jantes 7 J x 16 LL 7 J x 16 LL 7 J x 16 LL 7 J x 16 LL 7,5 J x 17 LL 7,5 J x 17 LL 7,5 J x 17 LL

eDrive/desempenho do sistema

Potência máxima (eDrive) kW/CV – – – – – – 65/88

Desempenho do sistema kW/CV – – – – – – 165/224

Binário do sistema Nm – – – – – – 385

Autonomia elétrica (NEFZ)3/máx. autonomia combinada3 km – – – – – – –

Tipo de bateria/capacidade líquida da bateria kWh – – – – – – Li-Ion/6,1
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MEDIDAS – MINI COUNTRYMAN.
Os valores entre [ ] referem-se ao MINI Cooper S/SD. Todas as medidas estão em mm.

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 7 ou 8 velocidades com Steptronic.
2  Os dados relativos ao consumo de combustível, emissões de CO

2
 e consumo de corrente foram determinados pelo processo de medição regulamentado VO (UE) 2007/715 na sua versão em vigor. Os dados referem-se a um 

 veículo com equipamento de série, as variações tomam em consideração diferenças nas dimensões de rodas e pneus e o equipamento opcional selecionado e podem alterar-se durante a configuração. Os dados foram já  
 determinados com base no novo ciclo de teste WLTP e recalculados para NEDC para efeitos de compatibilidade. [Para o cálculo dos impostos e de outras taxas sobre o veículo, que se baseiam nas emissões de CO

2
, podem  

 aplicar-se valores diferentes dos aqui indicados para estes veículos].
3 Autonomia dependente de diferentes fatores, nomeadamente: estilo de condução pessoal, características do percurso, temperatura exterior, aquecimento/climatização, pré-climatização.
4 No valor indicado, considera-se 90 % de enchimento de 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.
5 Valor mais económico aplicável às jantes standard de 17" e 18" sem Pneus Runflat.

Os valores em falta não estavam disponíveis à data de impressão deste catálogo.



A TUA AVENTURA 
COMEÇA COM UM
TEST-DRIVE.
Entra. Senta-te ao volante.  
Ouve o som abafado da porta a fechar-se. Coloca o cinto de 
segurança. Ajusta o espelho retrovisor e liga o motor. Espera-te 
uma experiência totalmente nova. Uma viagem de automóvel 
inspiradora. Acelera. Começa a aventura agora. Marca um 
test-drive no teu Concessionário MINI e descobre a sensação 
única de conduzir o MINI Countryman. 

MINI.PT
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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 pais, 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 catalogo. 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: 
808 200 560  
Custo de Chamada Local
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