
NOVO MINI 3 PORTAS. NOVO MINI 5 PORTAS. 



Para informações sobre os modelos e disponibilidade, consulta o teu Concessionário MINI ou acede a mini.pt/configurator 
 
 
* Aproveita as curvas.

EXPLORE MORE CORNERS.*
Os novos MINI de 3 e 5 portas são feitos para desfrutar plenamente da vida urbana. Graças ao 
seu Go-Kart Feeling, ambos podem ser controlados facilmente e de forma ultra precisa em curvas 
apertadas e ruelas estreitas – com o seu design único a destacar-se entre a multidão. Com as 
mais recentes funções MINI Connected, podes encontrar o teu próprio caminho no turbilhão  
dos centros urbanos e chegar mais rápido aos locais mais incríveis. Começa a tua descoberta.

Em casa de um MINI, não há lugar para  
o convencional. No entanto, é o ambiente 
perfeito para pessoas que esperam algo 
novo de cada dia.

Para informações sobre o consumo de combustível  
e emissões de CO2 conforme o regulamento relativo  
à rotulagem em matéria de eficiência energética  
em veículos ligeiros relativas a cada um dos mode-
los, consulta a secção Dados Técnicos, a partir da 
página 52.



INOVADOR DESDE 1959.
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 cons-
trução inovadora com tração dianteira e motor montado na transversal, oferecia imenso 
espaço livre no habitáculo e, além disso, possibilidades sem precedentes na estrada. 
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A sua aparência única e a estabilidade de um kart tornaram rapidamente o Mini num favorito do público.  
O seu design refletia uma postura moderna e um espírito à frente do seu tempo. Apesar do Mini ter sido 
pensado pelo seu criador como uma viatura mais eficiente para todos, também entusiasmou artistas e famosos, 
especialmente após o especialista em Fórmula 1 John Cooper descobrir o potencial do Mini para o desporto 
automóvel. As saliências curtas e o peso reduzido permitiam curvas mais rápidas e drifts espetaculares, 
que deram ao Mini Cooper inúmeras vitórias em rallies sobre concorrentes claramente mais fortes. Desde 
então, todos os Mini são a prova de que a condução ágil pode bater a força pura.

Grande sucesso sobre pequenas rodas:  
Alec Issigonis construiu o primeiro Mini como  
o carro mais moderno do seu tempo. Surpreendeu 
com o milagre do espaço eficiente e a versão  
desportiva de John Cooper surpreendeu o mundo 
dos rallies. 

LEGADO MINI 5







As novas tendências e as ideias criativas surgem 
onde existe movimento e onde o trânsito é mais 
denso: no coração da cidade. Com as suas caracte-
rísticas ágeis, o MINI joga em casa e é o primeiro  
a chegar ao destino.

A MINI é pioneira também no que respeita à custo-
mização, sendo uma das primeiras marcas em todo 
o mundo a oferecer a possibilidade de desenhares 
os teus próprios acessórios como peças únicas, com 
a inovadora tecnologia de impressão em 3D. Para 
mais informações, consulta a página 30.

O novo logótipo MINI mostra também que a mudança 
é, frequentemente, a melhor forma de permaneceres 
fiel a ti mesmo.



ICÓNICO  
DE TRÊS 
OU CINCO.

Ao escolheres um MINI tens infinitas possibilidades de escolha: Três ou cinco 
portas? One, Cooper ou Cooper S? Gasolina ou Diesel? Versão Salt, Pepper ou 
Chili? Pack John Cooper Works? Quais os opcionais que valorizas? Que nível 
de conectividade com o mundo exterior? 
 
Antes de decidires, consulta as páginas seguintes. Vão ser muito úteis para 
criares um MINI à tua imagem – o TEU MINI. Mas temos outra boa notícia: 
nem todas as decisões são finais. Com o programa de acessórios MINI, podes 
alterar a aparência do teu MINI sempre que quiseres.  
 
O MINI cresceu ao longo dos anos, assim como as pessoas e as suas exigên-
cias. No entanto, o centro do seu carácter permanece o conceito criativo do 
criador do Mini original, Alec Issigonis: dimensões compactas, saliências 
curtas, centro de gravidade baixo e ampla largura de vias para um prazer de 
condução desportivo e máximo Go-Kart Feeling. 
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O MINI 5 Portas oferece 5 lugares, mais espaço 
para as pernas na traseira e 30 % mais espaço na 
bagageira. O MINI Cooper 5 Portas em Chili Red 
aqui ilustrado apresenta características desportivas, 
com o Chrome Line Exterior, indicadores de mudan-
ça de direção brancos e jantes de liga leve Cone 
Spoke White 18".

Detalhes como as Side Scuttles, o tejadilho e espelhos 
exteriores em cor contrastante e a longa linha de  
tejadilho a acabar no spoiler desportivo conferem-lhe 
uma aparência marcante e inconfundível. Disponível  
como opcional: as jantes de liga leve Propeller Spoke 
2-Tone 17". 

Acessórios originais MINI
mini.pt/accessories

Novidade na Coleção 2018: Piano Black Exterior. 
Disponível em exclusivo para MINI Cooper S/SD  
e JCW inclui o aro da grelha do radiador, dos faróis 
dianteiros e dos farolins traseiros em Piano Black – 
imagem à direita. Por sua vez as jantes de liga  
leve Cup Spoke 2-Tone 18" fazem parte da linha  
John Cooper Works, enquanto os faróis auxiliares 
em preto e os espelhos em carbono, fazem parte 
do Programa de Acessórios MINI, disponível em 
após-venda.

PERMANECE DIFERENTE. 

EXTERIOR – VISTA GERAL 13



BANCOS TRASEIROS  
DE PRIMEIRA CLASSE.

MINI 3 Portas.

O banco traseiro do MINI 3 Portas  
oferece um espaço confortável para  
2 passageiros. A fixação ISOFIX é de 
série e permite colocar duas cadeiras  
de criança com a máxima segurança.  
A imagem apresenta os confortáveis  
bancos em Pele Lounge Satellite Grey*. 

MINI 5 Portas.

O banco traseiro do MINI 5 Portas  
oferece um espaço confortável para  
3 passageiros. Na imagem podes ver  
os bancos em Pele Lounge Satellite  
Grey*, as superfícies interiores da porta 
em Piano Black e o apoio de braço em  
Satellite Grey. Também no MINI 5 Portas, 
a fixação ISOFIX é de série quaisquer 
que sejam os estofos selecionados.

* Consulta a página 32 para conheceres a oferta de estofos para o teu MINI.

14

A Superfície Interior MINI Yours Retroiluminada 
em Piano Black, inclui uma Union Jack estilizada, 
que pode ser apresentada em 12 cores distintas.
 
Design distinto: seletor da caixa automática des-
portiva com função Steptronic. Disponível com  
7 ou 8 velocidades consoante a motorização. 

Uma reminiscência do velocímetro central do Mini clássico:  
o sistema de infotainment. Todos os MINI vêm equipados com ecrã de  
6,5" (16,2cm), Bluetooth e interface USB. De acordo com as tuas necessida-
des estão disponíveis, como opção, diversas funcionalidades e serviços:  
função Touchscreen, App MINI Connected, diversos Serviços MINI  
Connected, Sistema de Navegação e até um ecrã de 8,8" (22,4cm) com  
função Splitscreen – imagem abaixo.  Este ecrã de maiores dimensões  
apenas está disponível através do Pacote Connected Navigation Plus 8,8".

INTERIOR – VISTA GERAL 15

A TECNOLOGIA ENCONTRA O DESIGN.



MINI ONE/MINI ONE D.
Com 3 ou 5 portas, o MINI One está disponível em duas 
motorizações a gasolina Twin Power Turbo: 1.5 L 75 cv  
e 1.5 L 102 cv. Por sua vez, o MINI One D está equipado  
com um motor diesel Twin Power Turbo de 1.5 L e 95 cv. 
Os modelos MINI One destacam-se visualmente pela  
barra de segurança frontal, pega da bagageira e espelhos 
exteriores em preto mate, bem como pelas barras da gre-
lha frontal em preto brilhante. Nestes modelos, o tejadilho  
é sempre na cor da carroçaria. 

MINI COOPER/MINI COOPER D.
Com um motor gasolina Twin Power Turbo de 1.5 L 136 cv, 
o MINI Cooper surpreende pelo desempenho e sonoridade 
desportiva. Mas se és fã de motorizações diesel, a MINI 
tem a solução certa para ti: o económico MINI Cooper D 
com um bloco Twin Power Turbo de 1.5 L 116 cv, capaz de 
um desempenho muito acima da média. Estes dois mode-
los destacam-se pela barra de segurança frontal, barras 
da grelha frontal e pega da bagageira em preto brilhante, 
tejadilho e espelhos em cor contrastante e ponteira de 
escape cromada.
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MINI COOPER S/MINI COOPER SD.
Desportivos: o MINI Cooper S está equipado com um mo-
tor gasolina 2.0 L 192 cv e o MINI Cooper SD com um motor 
diesel 2.0 L 170 cv Common Rail – ambos com tecnologia 
MINI Twin Power Turbo. Características que os distinguem: 
grelha frontal em favos com barra cromada e logotipo «S», 
condutas de ar para arrefecimento dos travões, entrada de 
ar no capot, para-choques traseiro com difusor integrado 
e duas saídas de escape centrais.

Cada modelo MINI têm um caráter individual e as suas  
próprias características. Mas todos tem 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 3 e 5 Portas vem equipados com caixa manual 
de 6 velocidades, com exceção do Cooper SD que vem equipado 
com caixa automática de 8 velocidades. Os restantes modelos 
podem também ser equipados com caixa automática, com  
destaque para a inovadora caixa DCT (dupla embraiagem)  
de 7 velocidades. Mas se o que pretendes é uma condução  
muito desportiva, os modelos mais potentes – Cooper S,  
Cooper SD e John Cooper Works – podem ser equipados com 
caixa automática desportiva, com Steptronic e patilhas no 
volante. Para obteres mais informações sobre a versão mais 
desportiva da gama, o MINI John Cooper Works, vai  
a MINI.PT/JCW ou contacta o teu Concessionário MINI.

Para poderes adaptar de forma instantânea a sensação de 
conduzir o MINI ao teu estado de espírito, podes equipá-lo 
com o seletor MINI Driving Modes, que permite selecionar 
entre 3 modos – SPORT, MID ou GREEN. Para além de ajustar 
a assistência da direção e a sensibilidade do pedal do acelera-
dor, se o teu MINI estiver equipado com Suspensão Adaptativa 
(opcional), este seletor também permite ajudar a dureza da 
suspensão em dois modos – Comfort ou Sport. 

MODELOS 17

PERSONALIDADES 
DISTINTAS.



CHILI.

JOHN COOPER WORKS PLUS.

SALT.

PEPPER.

VERSÕES E 
EQUIPAMENTO. 

Todos os MINI 3 e 5 Portas na sua versão base vem equipados 
com: volante de 3 braços com multifunções, tapetes, ar condi-
cionado (automático no Cooper S/SD), computador de bordo, 
e-Call Inteligente, rádio com ecrã 6,5", bluetooth, interface 
USB, entre outros. Consulta o desdobrável à direita para desco-
brires o conteúdo das restantes versões.

mini.pt/configurator

Nas próximas páginas vais perceber como podes 
personalizar o teu MINI. Primeira decisão: três 
ou cinco portas? Segunda: qual a versão? 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. Exem-
plos? Os pacotes de conectividade (sabe mais a partir 
da página 40) e, se pretendes uma configuração 
mais desportiva, o pacote John Cooper Works. 

Se há coisa com que não vais ter que te preocupar,
é a manutenção 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.

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

18 PACOTES DE EQUIPAMENTO 19



SALT. PEPPER.
A versão Salt oferece tecnologia e conforto adicionais:  

+ Banco Passageiro Regulável em Altura
+ Pacote de Arrumação
+ MINI Driving Modes (não disponível para One 75 cv)
+ Faróis de Nevoeiro
+ Sensor de Chuva e Luz
+ Pacote de Iluminação Interior

Além do conteúdo da versão Salt, a versão Pepper oferece  
o MINI Excitement Package, que inclui os puxadores exteriores  
das portas com iluminação, as luzes de entrada, o MINI Center 
Instrument com anel em LED e a luz ambiente selecionável 
em 12 cores para a zona dos pés, portas e consola central. 
Inclui ainda:

+ Volante Desportivo em Pele
+ Kit de Espelhos Exteriores
+ Capas dos Espelhos na Cor da Carroçaria (One/One D)
+ Ar Condicionado Automático 2 Zonas
+ Jantes Heli Spoke 15" (One 75cv/One 102cv/One D)
+ Jantes Loop Spoke 16" (Cooper / Cooper D)

JOHN COOPER WORKS PLUS.1CHILI.
Além do conteúdo das restantes, esta versão inclui diversos 
equipamentos da Linha John Cooper Works – para uma apa-
rência global extremamente desportiva:

+ Bancos Desportivos John Cooper Works 
+ Estofos em Combinação Dinâmica/Tecido
+ 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 das Portas John Cooper Works
+ Selector de Velocidades John Cooper Works
+ Suspensão Desportiva (facultativo, sem custo adicional)
+ Jantes John Cooper Works Track Spoke Black 17"

1  Os estofos em Pele Lounge Satellite Grey (imagem acima) são um upgrade, com custo adicional,  
à versão John Cooper Works Plus

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

+ Bancos Desportivos 
+ Estofos em Combinação Tecido/Pele Diamond
+ Cruise Control com Função Travagem
+ Espelho Interior Anti-Encandeamento Automático
+ Faróis Full LED
+ Faróis Nevoeiro LED 
+ Farolins LED com design Union Jack
+ Spoiler Traseiro (Cooper S/SD)
+ Jantes Victory Spoke Black 16" (One/D)
+ Jantes Tentacle Spoke Silver 17" (Cooper/D)
+ Jantes Cosmos Spoke Silver 17" (Cooper S/SD)



Pepper White Electric Blue Metalizado

Solaris Orange Metalizado MINI Yours Lapisluxury BlueChili Red

IMPRESSIONANTE 
EM QUALQUER 
COR.

Moonwalk Grey Metalizado*

Emerald Grey Metalizado
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Starlight Blue Metalizado

White Silver Metalizado

British Racing Green MetalizadoMidnight Black Metalizado

Melting Silver Metalizado Thunder Grey Metalizado**

Cores do Tejadilho e Espelhos Exteriores.

Aspen White Jet Black Cor da Carroçaria

 * Efeito metalizado reduzido.
 ** Apenas disponível para MINI Cooper S/Cooper SD/John Cooper Works.

EXTERIOR 21
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16 FORMAS DE 
DIFERENCIAÇÃO.
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3 4 5 6

8 9 10

13 14 15 16

1   Rail Spoke 17" 2-Tone 

2   MINI Yours Vanity Spoke  
18" 2-Tone

3   John Cooper Works Cup Spoke 
18" 2-Tone*

4  Cone Spoke 18" 

5  Cone Spoke 18" White

6   High Spoke 596  
18" Bicolor Orbitgrey**

7   John Cooper Works Cross Spoke 
506 18" Jet Black**

8    John Cooper Works Track Spoke 
17" Black*

9  Roulette Spoke 17" 2-Tone

10  Cosmos Spoke 17"

11  Cosmos Spoke 17" Black

12  Tentacle Spoke 17"

13  Propeller Spoke 17" 2-Tone

14  Victory Spoke 16" Black

15  Loop Spoke 16"

16  Heli Spoke 15"

 * Apenas disponível em combinação com o Pacote John Cooper Works ou com a Versão John Cooper Works Plus.
 ** Apenas disponível em após-venda. Sabe mais em mini.pt/accessories  

 EXTERIOR 23



IMENSO ESPAÇO PARA  
O TEU PRÓPRIO ESTILO.
O interior à tua imagem: para tal, tens ao dispor 4 Colour Lines, 6 superfícies interiores e  
diversos elementos adicionais que podes combinar com os bancos e com outros pormenores  
de equipamento. Consulta os detalhes nas páginas seguintes. 

A imagem à direita mostra os Bancos em Pele Chester Malt Brown* com o Colour Line Malt Brown 
a combinar, bem como a Superfície Interior MINI Yours Piano Black Illuminated. 

* Consulta a página 32 para conheceres a oferta de estofos para o teu MINI.
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1

1

2
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3
3

4

4

4

4

ELEMENTOS DO INTERIOR. 
A base para personalizares o interior do teu MINI está na composição de 4 elementos de design:  
com o Colour Line (1) defines as cores dos apoios de braço nas portas e do friso inferior do painel de 
instrumentos. A seleção das superfícies interiores (2) determina o material dos frisos decorativos das portas  
e do friso do cockpit, assim como os respetivos elementos estruturais (3). Caso optes pela Superfície 
Interior MINI Yours Fibre Alloy, as elipses das portas (2) incluem iluminação ambiente na parte inferior, 
enquanto que a Superfície Interior MINI Yours Piano Black iluminada inclui uma Union Jack estilizada  
na superfície de cockpit. A escolha da superfície interior influencia a cor dos aros decorativos (4) em volta 
dos altifalantes, dos puxadores interiores das portas e da saída de ar junto às portas. Por norma estes são 
em Piano Black, podendo também ser em cromado, quando optas pelo Chrome Line Interior.

mini.pt/configurator
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Carbon Black Malt Brown Glowing Red Satellite Grey

1   4 Colour Lines.  

MINI Yours Interior 
Fibre Alloy**

Dark Silver Black Chequered**Piano Black* Hazy Grey  
(não inclui os frisos de-
corativos nas portas)

2   6 Superfícies Interiores.

Chrome Line Interior

3   2 Elementos Estruturais.

4   2 Aros Decorativos.

Caso seja selecionada uma superfície interior opcional, os elementos estruturais são em Piano Black.  
Nos caso dos MINI One/One D e MINI Cooper/Cooper D com as superfícies interiores de série, os elementos estruturais são em Hazy Grey.  

MINI Yours Interior 
Piano Black iluminada**

Piano Black

 * A partir da produção de Julho 2018, a superfície interior Piano Black inclui a preparação para instalação de uma Superfície Interior MINI Yours Customized (impressão 3D).
 ** Com frisos decorativos das portas em Piano Black.

1

2 3

2    Colour Line Satellite Grey, frisos decora-
tivos das portas, elementos estruturais  
e anéis decorativos em Piano Black.

3    Superfície Interior  
MINI Yours Fibre Alloy.

1    Colour Line Carbon Black, Superfície Interior 
MINI Yours Piano Black Iluminada com Union 
Jack estilizada.



1

2 3
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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 Programa de Design MINI Yours. Com os  
componentes MINI Yours, podes tornar o teu MINI ainda mais exclusivo. 
Deixa-te inspirar pela exclusividade de cada um destes componentes que 
apresentam uma génese única. 

Alguns exemplos: o volante desportivo MINI Yours em pele Walknappa  
de alta qualidade com costuras contrastantes (2), as jantes de liga leve 
MINI Yours Vanity Spoke 18" na cor Spectra Grey (3) ou a cor exterior 
MINI Yours Lapisluxury Blue (3) – 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 e uns originais encostos de cabeça com design Union Jack em  
pele e alcantara na parte posterior. Independentemente do que escolhe-
res, 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. 
 

MINI YOURS 29
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MINI YOURS  
CUSTOMISED.
Pretendes um automóvel que reflita com 
exatidão a tua personalidade? Descobre 
todas as possibilidades do Programa 
MINI Yours Customized e sê criativo. 
Podes criar a teu gosto 4 acessórios  
diferentes e torná-los exemplares tão 
únicos como a tua impressão digital. 
Para criares os teus acessórios perso-
nalizados, vai à Loja Online MINI Yours 
Customised através do teu Smartphone, 

Tablet ou Desktop. Garantimos a mais 
elevada qualidade e precisão com pro-
cessos digitais, como impressão 3D  
e tecnologia laser.  

30

Descobre mais em
yours-customised.mini

3 4

 * Disponível para viaturas produzidas a partir de Julho 2018.
 ** Apenas disponível para viaturas equipadas com Pacote de Iluminação Interior.

Eis como funciona:
1) Acede à Loja Online em yours-customised.mini -– 2) Seleciona o produto que pretendes e dá largas à tua imaginação - 3) Visua-
liza o produto criado online – 4) Guardar e encomendar – 5) A entrega é feita diretamente na tua morada - 6) A montagem é muito 
fácil e pode ser feita por ti ou, se preferires, pelo teu Concessionário MINI.

1  SIDE SCUTTLES PERSONALIZADAS 
 Mostra o que te move com umas Side Scuttles criadas por  
 ti. A partir das inúmeras opções de personalização, seleciona  
 a textura e a tua mensagem pessoal. Podes inclusive sele- 
 cionar designs e mensagens diferentes para o lado esquerdo  
 e direito do teu MINI. 

2  SUPERFÍCIE DE COCKPIT PERSONALIZADA, 
 NO LADO DO PASSAGEIRO* 
 Para dares um toque ainda mais pessoal ao interior do teu  
 MINI, podes criar uma superfície de cockpit através de  
 impressão 3D: Seleciona entre diversas cores, modelos  
 e ícones especiais. Acrescenta texto, nome ou número  
 preferido. O requisito para poderes montar tu próprio  
 a superfície interior que criaste é selecionares a superfície  
 interior Piano Black* na altura em que encomendares  
 o teu MINI. 

3  FRISOS DAS SOLEIRAS DAS PORTAS ILUMINADOS  
 COM INSCRIÇÕES PERSONALIZADAS 
 A moderna tecnologia laser imprime a tua mensagem nos  
 frisos das soleiras das portas: podes escolher fundo preto  
 e alumínio escovado. São possíveis diferentes padrões para 
 o lado do condutor e do passageiro, desde ícones, palavras  
 ou até mesmo a tua própria assinatura. Iluminação LED  
 através de bateria.  

4  PROJEÇÃO DE LUZ AO ABRIR AS PORTAS 
 Desenha o diapositivo para a tua iluminação das portas  
 personalizada** e define o motivo a projetar no chão ao 
 quando abres a porta. Desde ícones e padrões até às  
 tuas iniciais ou mesmo a tua assinatura. Possibilidade de  
 escolheres um design diferente para cada um dos lados. 

MINI YOURS CUSTOMISED 31



Bancos Standard (One/Cooper)
Tecido Firework  
Carbon Black

Bancos Desportivos 
Tecido/Pele Diamond  
Carbon Black

Bancos Desportivos (Cooper S)
Tecido Double Stripe  
Carbon Black

Bancos Desportivos 
Tecido/Eco-Pele Black Pearl 
Carbon Black

MINI YOURS.

POSTURA  
PERFEITA 
NA CURVA 
PERFEITA.

Exclusividade Máxima: Desde  
o toque perfeito das superfícies, 
passando pelos detalhes Union 
Jack dos encostos de cabeça, 
até as costuras elaboradas com 
requinte: os bancos desportivos 
MINI Yours em Pele Walknappa* 
da mais alta qualidade convencem 
em cada detalhe pelo elaborado 
trabalho artesanal. 

 * A pele abrange as superfícies do assento e encosto do banco, bem como os encostos de cabeça dianteiros e traseiros. 
 ** A pele abrange as superfícies do assento, bem como os encostos de cabeça dianteiros e traseiros.
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Bancos Desportivos  
John Cooper Works 
Dinamica/Pele Carbon Black

Bancos Desportivos  
John Cooper Works 
Dinamica/Tecido Carbon Black

Bancos Desportivos 
Pele Chester**  
Malt Brown

Quer prefiras tecido, pele ou uma combinação de ambos os 
materiais, quer procures o maior conforto ou um suporte lateral 
desportivo nas curvas rápidas, o teu MINI vai sempre corresponder 
às tuas exigências. Existem 10 revestimentos dos bancos à tua 
escolha.Caso precises de ajuda para decidir, o teu concessionário 
MINI possui amostras de todos os materiais.

mini.pt/configurator

Bancos Desportivos 
Pele Lounge**  
Satellite Grey

Bancos Desportivos 
Pele Cross Punch**  
Carbon Black
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MULTITASKING  
PARA TODOS.

1

3

2

4

Todos os volantes MINI  
incluem multifunções, que  
permitem controlar comoda-
mente funções como o rádio  
ou o sistema de mãos livres.  
Exclusivos: o volante MINI 
Yours em pele nappa (1)  
e o volante John Cooper Works 
(2) em pele perfurada com 
costuras vermelhas.

1  Volante Desportivo em  
 Pele MINI Yours 

2  Volante Desportivo em  
 Pele John Cooper Works

3  Volante Desportivo em  
 Pele 

4  Volante Base de 3 Raios 
 (apenas para One 75cv)
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FULL LED: TRANSFORMA  
A NOITE EM DIA.

36

Vê mais além: Os Faróis Full LED Matrix, opcionais, permitem 
a perspectiva ideal, mesmo na maior escuridão. O seu design 
inovador garante um aspeto inconfundível – as luzes de con-
dução diurna e os indicadores de mudança de direção em LED 
estão elegantemente integrados no anel de luz exterior dos 
faróis. Podes também selecionar o Piano Black Exterior que 
confere um efeito especialmente desportivo ao teu MINI –  

moldura dos faróis dianteiros, da grelha dianteira e dos farolins 
em Piano Black - exclusivo para os modelos mais desportivos 
Cooper S, Cooper SD e John Cooper Works. Os farolins traseiros 
em LED são de série em todos os MINI de 3 e 5 Portas. Estes 
podem ter o exclusivo design Union Jack quando são selecio-
nados os Faróis Dianteiros Full LED ou Full LED Matrix. 
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SEGURO, 
CONFORTÁVEL, 
INOVADOR.

Os Faróis Full LED Matrix, opcionais, incluem função cor-
nering, luz de condução diurna, indicadores de mudança de 
direção LED e luz de máximos com funcionalidade matrix. 
Esta funcionalidade é comandada por uma câmara que deteta 
os veículos que circulam tanto à tua frente, como em sentido 
contrário e desliga temporariamente partes do feixe da luz de 
máximos, para que não seja necessário desligar totalmente os 
máximos (ver figura acima).

1 Segurança máxima: O MINI Head-Up 
Display mostra-te todos os dados 
relevantes da condução, sem teres de 
desviar os olhos da estrada. Dependendo 
do equipamento opcional selecionado, 
visualizas o limite de velocidade, as 
indicações da Navegação e as definições 
atuais do Cruise Control, tudo como se 
tivesse projetado na estrada. 

FARÓIS FULL LED MATRIX.
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1

A inovadora caixa de velocidades automática DCT 
de dupla embraiagem e 7 velocidades, possui uma 
alavanca seletora ergonómica de funcionamento ele-
trónico, melhora o conforto e economiza combustível.

O Parking Assistant ajuda-te ativamente na procura 
de um lugar de estacionamento paralelo ao sentido 
do trânsito. A Câmara Traseira garante que não dás 
um toque indesejável com a traseira do teu MINI. 

2

2

O Driving Assistant é um sistema avançado de assistência à con-
dução, que pode ajudar a evitar colisões com outros veículos ou 
com peões. Entre as várias funções deste sistema estão também  
o Assistente de Máximos, o Speed Limit Info e o Road Sign Detec-
tion. Este sistema pode também ser complementado (em opção) 
com o Cruise Control Activo. 

E-Call Inteligente: Em caso de acidente, o teu MINI faz automa-
ticamente uma chamada de emergência e informa as equipas de 
emergência sobre a localização, sentido de condução e gravidade 
do acidente. Desta forma, a ajuda chega rapidamente ao local 
(Equip. Série).
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MINI CONNECTED:  
LIGADO AO MUNDO  
DE HOJE.

Todas as vantagens do MINI Connected podem ser aproveitadas com 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 telemóveis 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, MINI Connected XL 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 para smart-
phone e a própria App MINI Connected no teu MINI através de um cartão 
SIM 4G. Abre novos caminhos para a interação com o veículo, por exemplo, 
através do comando por voz inteligente, serviços remotos ou o assistente 
pessoal. Além disso, conta 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 e o meio ambiente. Através da App podes ace-
der, a qualquer altura e em qualquer lugar, a informações sobre o teu MINI  
e este lembra-te atempadamente que é altura de partir de forma a chegares  
a tempo da reunião, graças à ligação com a agenda do teu smartphone. Todas 
as funções MINI Connected encontram-se em constante desenvolvimento, de 
modo a tornar cada viagem ainda mais estimulante, relaxante e confortável. 
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PARTE ORGANIZADO. CHEGA INSPIRADO.

Durante o pequeno-almoço, verifica  
a autonomia atual do 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 inte-
grada 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, 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-te mostrar a última posição conhecida 
do objeto.

SERVIÇOS CONCIERGE.
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 e até te 
reserva hotel. 

SERVIÇOS CONNECTED DRIVE.
Com as Apps MINI Connected podes verificar os preços do com-
bustível nos postos de abastecimento, encontrar um lugar de 
estacionamento e receber notícias e informações sobre o tempo 
no percurso e no destino. 

PREPARAÇÃO APPLE CARPLAY.
Graças à pré-instalação 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 esta-
rão disponíveis durante a viagem. 

SPOTIFY.
Inúmeras aplicações pré-configuradas para o MINI Connected 
disponibilizam as suas músicas preferidas durante a viagem. 
Com o Spotify, por exemplo, podes descobrir os últimos lança-
mentos 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 automaticamen-
te de todas as horas de partida e os destinos são transferidos 
diretamente para o sistema de navegação.

Através do MINI Connected, podes 
partilhar com outros a hora de  
chegada calculada online - isto  
permitirá coordenar perfeitamente  
o encontro no destino.

Ouvir as notícias mais recentes: Com as prá-
ticas Apps do MINI Connected, tens sempre 
informações atuais e encontrarás o lugar de 
estacionamento ideal.

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

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 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 memori-
zados e verifica online 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 telemóvel 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 Smart-
phone, assim que o colocares na estação de carga do apoio 
central de braços. Aqui, o aparelho é ligado diretamente à an-
tena exterior para uma melhor qualidade da voz. A maioria dos 
dispositivos suportam ambas as funções. Em caso de dúvidas, 
consulta o teu concessionário MINI.



NOVA APP MINI CONNECTED.

A App MINI Connected permite abrir e fechar o teu 
MINI à distância através do smartphone e consultar 
a sua posição atual e informações sobre o veículo. 
Antes de saires de casa, introduz um destino e im-
porta-o diretamente para o sistema de navegação.  
A App vai recordar-te quando é altura de sair – 
com base em informações de trânsito atualizadas. 
Com esta e outras funções adicionais, a App para 
smartphone amplia significativamente a utilização 
do teu MINI. 

As Apps MINI Connected permitem-te receber du-
rante a viagem notícias da atualidade, informações 
sobre a meteorologia e o trânsito, encontrar o lugar 
de estacionamento mais próximo ou o posto de 
abastecimento mais económico. 

RECONHECIMENTO DE VOZ NATURAL.  
INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO EM TEMPO REAL.  
O reconhecimento de voz natural com sistema de processamento de voz offboard aumenta signifi-
cativamente o conforto ao permitir introduzir comandos por voz no teu MINI. O assistente de voz 
MINI Connected reconhece agora frases com diferentes variações, entende muitas abreviaturas  
e pausas. Isto facilita o controlo “verbal” do teu MINI e permite encontrar destinos ou configura-
ções pretendidas de forma natural, simples e descontraída. 
 
Com RTTI – Real Time Traffic Information – o MINI Connected fornece dados de trânsito sempre 
atualizados ao sistema de navegação (quando equipado). Em caso de obstáculos súbitos, o sistema 
calcula o atraso previsto e fornece-te os melhores desvios.



SERVIÇOS CONCIERGE.
O assistente pessoal perfeito está disponível 24 horas por dia e desempenha as suas funções de modo fiável. 
Está fácil e diretamente acessível através do ecrã de toque do teu MINI. A comunicação por voz rápida  
e segura é estabelecida através do cartão SIM específico do veículo – mesmo no estrangeiro e sem custos 
adicionais. 

Os Serviços Concierge permitem a pesquisa de moradas no país e no estrangeiro, que podem ser reprodu-
zidas diretamente no menu de navegação. Conhece as farmácias de serviço, horários de voos, programas de 
cinemas e consegue até saber se o hotel que pretendes tem quartos disponíveis para que não percas tempo 
durante a viagem.
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APPLE CARPLAY.
O CarPlay liga o teu iPhone ao ecrã e aos altifalantes do MINI. Desta forma, podes controlar as funções 
essenciais do teu iPhone através dos elementos de comando do teu MINI ou do comando de voz Siri.  
O CarPlay disponibiliza durante a viagem uma variedade de Apps do teu iPhone. Podes telefonar, ouvir  
música, aceder a descrições do percurso, reproduzir mensagens SMS recebidas, ditar e enviar as tuas  
próprias SMS e muito mais. 



DEBAIXO DE OLHO: A TUA
CENTRAL DE COMUNICAÇÕES.

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    MINI CONNECTED NAVIGATION 6,5"  
 
Conectado a todos os serviços para uma melhor navegação: 
a função de navegação de elevada qualidade com ecrã de 
16,2 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

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.)

1    RÁDIO STANDARD 6,5" 
 
De série a bordo: o Rádio Standard com um ecrã de 
16,2 cm/6,5" inclui kit mãos livres Bluetooth, streaming  
de áudio e interface USB.

44

MINI FIND MATE.

O Pacote Connected Navigation Plus inclui dois MINI Find 
Mate, 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 mensa gem 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.

3 4
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ACESSÓRIOS JOHN COOPER WORKS. 
PARA A MÁXIMA PERFORMANCE. 

1

2

3
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Os acessórios JCW de estilo dinâmico garantem um aspeto 
ainda mais desportivo ao teu MINI. As jantes de liga leve de 
18" JCW Cross Spoke 506 em preto brilhante (2) não deixam 
indiferentes os fãs da condução desportiva. São fabricadas  
em alumínio forjado, parcialmente polido, retificado e de  
peso otimizado. 

Máximo Look Desportivo: Acentua o visual desportivo do teu 
MINI com as capas dos espelhos exteriores JCW (1) e com  
a entrada de ar no capot JCW (3) ambos em carbono ultraleve.

Acessórios John Cooper Works 
mini.pt/accessories
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INSPIRADOS PELA  
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 – 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.

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 cen-
tro 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. Para mais informações sobre este tema, consulte também  
mini.pt⁄recycling
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MINI SERVICE.
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.

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 equi-
pado 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  
esp ecializados MINI prestam assistência pelo telefone ou no local. A qualquer 
hora e em qualquer parte do mundo. 
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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.

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. 

O caminho mais rápido para teres um MINI.

Com a MINI Financial Services, vais sentir segurança mesmo antes da primei-
ra 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: Per-
sonaliza 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.* 
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DADOS TÉCNICOS – MINI 3 PORTAS.

Motor/Caixa de velocidades1, 2 One 75 cv One One D* Cooper Cooper D* Cooper S Cooper SD*

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

Cilindrada cm3 1499 1499 1496 1499 1496 1998 1995

Potência máxima/Rotações máximas kW/CV/ 
rpm

55/75/ 
3500 – 6500 

75/102/ 
3900 – 6500

70/95/ 
4000

100/136/ 
4500 – 6500

85/116/ 
4000

141/192/ 
5000 – 6000

125/170/ 
4000

Binário máximo/Rotações Nm/rpm 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1500 – 2500 220/1480 – 4200 270/1750 – 2250 280/1350 – 4600 360/1500 – 2750

Compressão/Combustível recomendado :1 10,2/91 – 98 OCT 10,2/91 – 98 OCT 16,5/Diesel 11/91 – 98 OCT 16,5/Diesel 11/91 – 98 OCT 16,5/Diesel

Performance1

Velocidade máxima km/h 175 195 [195] 190 210 [210] 205 [204] 235 [235] [225]

Aceleração 0 – 100 km/h seg. 12,8 10,1 [10,2] 11,2 7,9 [7,8] 9,2 [9,3] 6,8 [6,7] [7,2]

Aceleração 80 – 120 km/h  
(5.ª velocidade)

seg. 15,5 12,1 12,0 9,3 [–] 9,1 [–] 6,4 [–] [–] 

Consumo1, 2

Urbano l/100 km 6,0 – 5,9 6,1 – 6,0
[6,0 – 5,7]

4,4 – 4,3 6,4 – 6,2
[6,0 – 5,8]

4,5 – 4,4 
[4,3 – 4,2]

7,8 – 7,7
[6,7 – 6,6] [4,8 – 4,7]

Extraurbano l/100 km 4,5 – 4,3 4,4 – 4,2
[4,5 – 4,2]

3,6 – 3,4 4,5 – 4,3
[4,4 – 4,1] 3,6 [3,5] 5,1

[4,5 – 4,4] [3,9]

Combinado l/100 km 5,0 – 4,9 5,0 – 4,9
[5,0 – 4,8]

3,9 – 3,8 5,2 – 5,0
[5,0 – 4,8 ] 3,9 [3,8] 6,1 – 6,0

[5,3 – 5,2] [4,2]

Emissões de CO2-combinadas g/km 115 – 111 115 – 111
[114 – 109]

102 – 99 118 – 114
[114 – 109]

103 – 102 
[100 – 99]

139 – 138
[120 – 119] [111 – 110]

Capacidade do depósito  
de combustível aprox.

l 40 40 44 40 44 44 44 

Autonomia km 815 815 [835] – 800 [835] – 735 [830] –

Peso1/Volume1

Tara UE3 kg 1185 1190 [1215] 1225 1185 [1210] 1240 [1260] 1270 [1280] [1315]

Carga máxima kg 1565 1570 [1600] 1615 1565 [1595] 1635 [1650] 1640 [1635] [1700]

Carga admissível kg 455 455 [460] 465 455 [460] 470 [465] 445 [430] [460]

Carga admissível sobre  
eixos à frente/atrás

kg 860/760 870/760
[900/760]

910/765 870/755  
[900/755]

930/755
[945/755]

920/765
[935/765] [975/765]

Volume da bagageira l 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731 211 – 731

Rodas

Dimensão de pneu 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 195/55 R16 87W 195/55 R16 87W

Dimensão das rodas 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 6,5 J x 16 6,5 J x 16

Material Aço Aço Aço 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 com Steptronic. 
2 Os dados relativos ao consumo de combustível, emissões de CO2 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 selecionados e podem alterar-se durante a configuração. Os dados para os  
 veículos assinalados com (*) foram já determinados com base no novo ciclo de teste WLTP e recalculados para NEDC para efeitos de compatibilidade. 
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. 
 Os valores em falta não estavam disponíveis à data de impressão.
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14
14

1501 (1485)

2495

3821 (3850)

749 (757) 577 (598)

1501 (1485)

1727

MEDIDAS – MINI 3 PORTAS.

Todas as medidas estão em mm.  
Valores do Cooper S entre ( ).
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DADOS TÉCNICOS – MINI 5 PORTAS.

Motor/Caixa de velocidades1, 2 One 75 cv One One D* Cooper Cooper D* Cooper S Cooper SD*

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

Cilindrada cm3 1499 1499 1496 1499 1496 1998 1995

Potência máxima/Rotações máximas kW/CV/ 
rpm

55/75/ 
3500 – 6500 

75/102/ 
3900 – 6500

70/95/ 
4000

100/136/ 
4500 – 6500

85/116/ 
4000

141/192/ 
5000 – 6000

125/170/ 
4000

Binário máximo/Rotações Nm/rpm 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1500 – 2500 220/1480 – 4200 270/1750 – 2250 280/1350 – 4600 360/1500 – 2750

Compressão/Combustível recomendado :1 10,2/91 – 98 OCT 10,2/91 – 98 OCT 16,5/Diesel 11/91 – 98 OCT 16,5/Diesel 11/91 – 98 OCT 16,5/Diesel

Performance1

Velocidade máxima km/h 172 192 [192] 187 207 [207] 203 [202] 235 [235] [223]

Aceleração 0 – 100 km/h seg. 13,4 10,3 [10,5] 11,6 8,2 [8,1] 9,4 [9,6] 6,9 [6,8] [7,3]

Aceleração 80 – 120 km/h  
(5.ª velocidade)

seg. 16,5 12,9 [–] 12,5 9,6 [–] 9,4 [–] 6,7 [–] [–] 

Consumo1, 2

Urbano l/100 km 6,7 – 6,6 6,0 – 5,9
[6,0 – 5,9]

4,1 – 4,0 5,9 – 5,9  
[6,1 – 6,0]

4,5 – 4,4 
[4,4 – 4,3]

7,9 – 7,7 
[7,0 – 6,9]

5,1 – 5,0  
[4,8 – 4,7]

Extraurbano l/100 km 4,4 – 4,3 4,2 – 4,2
[4,4 – 4,3]

3,3 – 3,2 4,1 – 4,0  
[4,2 – 4,1]

3,3 – 3,2  
[3,6 – 3,5]

4,9 – 4,8  
[4,6 – 4,5]

3,8 – 3,6  
[3,8 – 3,7]

Combinado l/100 km 5,3 – 5,2 4,9 – 4,8
[5,0 – 4,9]

3,6 – 3,5 4,8 – 4,7  
[4,9 – 4,8]

3,7 – 3,6  
[3,9 – 3,8]

6,0 – 5,9  
[5,5 – 5,4]

4,3 – 4,1  
[4,2 – 4,1]

Emissões de CO2-combinadas g/km 123 – 121 114 – 112
[116 – 114]

94– 92 111 – 109  
[114 – 111]

97 – 95  
[102 – 99]

139 – 136  
[128 – 125]

112 – 109  
[109 – 107]

Capacidade do depósito  
de combustível aprox.

l 40 40 44 40 44 44 44 

Autonomia km 770 835 [815] 1255 850 [835] 1220 [1160] 745 [815] 1075 [1075]

Peso1/Volume1

Tara EU3 kg 1240 1240 [1270] 1280 1220 [1250] 1280[1305] 1330 [1340] [1370]

Carga máxima kg 1680 1680 [1705] 1735 1670 [1700] 1740 [1755] 1750 [1770] [1770]

Carga admissível kg 515 515 [510] 530 525 535 [525] 495 [505] [475]

Carga admissível sobre eixos à frente/
atrás

kg 900/850 900 [925]/850 940/855 910/835 
[940/835]

950 [970]/850 950 [970]/860 [1005/860]

Volume da bagageira l 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941 278 – 941

Rodas

Dimensão de pneu 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 175/65 R15 88H XL 195/55 R16 87W 195/55 R16 87W

Dimensão das rodas 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 5,5 J x 15 6,5 J x 16 6,5 J x 16

Material Aço Aço Aço Liga leve Liga leve Liga leve Liga leve
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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 com Steptronic. 
2 Os dados relativos ao consumo de combustível, emissões de CO2 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 selecionados e podem alterar-se durante a configuração. Os dados para os  
 veículos assinalados com (*) foram já determinados com base no novo ciclo de teste WLTP e recalculados para NEDC para efeitos de compatibilidade.
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.
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25

2567

3982 (4005) 

749 (757) 666 (681)

1501 (1485)

1727

1501 (1485)

MEDIDAS – MINI 5 PORTAS.

Todas as medidas estão em mm.  
Valores do Cooper S entre ( ). 
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PRONTO PARA 
UMA NOVA DESCOBERTA?
Se leste tudo até agora, já percebeste que o MINI é diferente. Mas para sentires 
essa diferença, tens de o conduzir. O teu Concessionário MINI terá todo o gosto em 
proporcionar-te essa experiência. Marca um test-drive. Entra. Prime o Botão START. 
Carrega no acelerador e desfruta do Go-Kart feeling que tornou o MINI famoso.
Espera-te um dia especial.

mini.pt
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Os modelos ilustrados neste catálogo poderão  
apresentar especificações que não estão dispo
níveis em Portugal e incluem equipamento  
opcional e/ou acessórios de apósvenda. De  
acordo com os requisitos legais específicos de 
cada país, podem surgir alterações nas motori
zações 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 reservase o direito de proceder 
a modificações no design e no equipamento de 
série e opcional, sem aviso prévio.

© BMW AG, Munique⁄Alemanha. Qualquer repro
dução, 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. 

facebook.com⁄mini.portugal

ACESSÓRIOS ORIGINAIS MINI 
mini.pt/accessories

MINI COLLECTION 
shop.mini.com 

Maio 2018


