EDIÇÃO ESPECIAL MINI SEVEN.

DE PERFECIONISTAS
PARA INDIVIDUALISTAS.
Na busca da qualidade, os individualistas vão
mais além. A Edição Especial MINI Seven torna
esta busca mais fácil. Seguindo a tradição
dos seus antecessores – o clássico Mini Austin
Seven de 1959 e as Edições Especiais de 2000
e 2006 - esta Edição Especial oferece aos
exigentes fãs da MINI uma combinação singular
de equipamento, aliada a um „look“ exclusivo.
Parte deste equipamento pertence ao Programa
de Design MINI Yours - que engloba os
equipamentos mais exclusivos, fabricados
com os materiais e acabamentos mais nobres
que podem ser especificados num MINI.
A sintonia perfeita entre o exterior e o interior
está na origem da harmonia especial do
MINI Seven. O tejadilho e as capas dos espelhos

exteriores em Melting Silver formam um
contraste elegante com a cor exterior. Como
nada foi deixado ao acaso, as faixas de capot
exclusivas, incluem uma fina risca em Malt
Brown para salientar o contraste com a cor
exterior. Além da cor exterior MINI Yours
Lapisluxury Blue apresentada na imagem,
o MINI Seven está também disponível nas cores
exteriores Pepper White, British Racing Green
e Midnight Black.
Desfruta de um inconfundível ícone de estilo
que combina qualidade, exclusividade e muita
elegância.

Do exterior, reconheces o MINI Seven pelas jantes de liga leve
MINI Seven 17" 2-Tone, pelas Side Scuttles exclusivas e pelo tejadilho
e espelhos contrastantes em Melting Silver em combinação com a cor
exterior MINI Yours Lapisluxury Blue – este tom azul-escuro é inspirado
na cor azul ultramarino, só possível de obter através dos delicados
pigmentos da pedra semipreciosa lápis-lazúli.

Senta-te e experiencia um ambiente desportivo e elegante – o MINI Seven vem equipado de série com bancos desportivos
em Tecido/Pele Diamond Malt Brown que, para além da zona central em pele preta, incluem um padrão de xadrez em tons
cinza com finas riscas em Malt Brown que percorre obliquamente os apoios laterais. Em alternativa, podes também optar
por bancos integralmente forrados a pele. Caso pretendas, podes selecionar mais apontamentos Malt Brown para o interior
do teu MINI Seven. Para isso está disponível o Colour Line Malt Brown – na imagem – que inclui os apoios de braço nas portas,
os apoios de joelhos na consola central e a barra do tablier neste tom exclusivo do MINI Seven. No que diz respeito à superfície
interior, o MINI Seven vem equipado de série com o elegante Piano Black.

Em alternativa, podes optar por um Design Interior
MINI Yours – Off-White, Dark Cottonwood ou Fibre Alloy.
Para tornar o interior do teu MINI Seven perfeito – o volante
desportivo MINI Yours em pele de alta qualidade – na imagem –
inclui comandos multifunções e uma costura em cinza com
fio encerado executada à mão.

Detalhes exclusivos: o Badge MINI Seven
nas Side Scuttles e nos frisos das soleiras das
portas e a moldura em volta do MINI Center
Instrument com a inscrição Seven e
Pinstripes em castanho e prateado.

DADOS TÉCNICOS – MINI 3 PORTAS.
1

Motor

1, 2

MINI Cooper

MINI Cooper D

MINI Cooper S

MINI Cooper SD

Potência máxima/
Rotações máximas

kW/CV/
rpm

100/136/
4400

85/116/
4000

141/192/
4700–6000

125/170/
4000

Binário máximo/Rotações

Nm/rpm

220/1250

270/1750

280/1250

360/1500 – 2750

km/h

210 [210]

205 [204]

235 [233]

227 [225]

7,9 [7,8]

9,2 [9,2]

6,8 [6,7]

7,3 [7,2]

5,7 – 5,8 [5,9 – 6,0]

4,3 – 4,4 [4,2 – 4,3]

7,6 – 7,7 [6,8 – 6,9]

4,9 – 5,0 [4,6 – 4,7]

Performance1
Velocidade máxima
Aceleração 0 – 100 km/h

s

2

Todos os valores se referem às versões com caixa
manual de 6 velocidades de série. Os valores
entre [ ] referem-se às versões com caixa de
6 velocidades Steptronic.
Todos os modelos MINI cumprem a norma de
emissões UE6. Para determinar o consumo, foi
usado o ciclo de condução ECE (80/1268 CEE).
Este é composto por aproximadamente um terço
de condução em cidade e dois terços de condução
em estrada (medido em extensão do trajeto).
Além do consumo de combustível, também são
medidas as emissões de CO2. O consumo foi
calculado com base no equipamento de série.
Os equipamentos opcionais (por exemplo, pneus
mais largos) poderão influenciar este valor. Os
valores referentes ao consumo de combustível e
às emissões de CO2 variam consoante o tamanho
das jantes e dos pneus selecionados.

Consumo de Combustível1, 2
Urbano

l/100 km

Extraurbano

l/100 km

3,8 – 3,9 [4,0 – 4,1]

3,1 – 3,2 [3,5 – 3,5]

4,6 – 4,8 [4,4 – 4,5]

3,6 – 3,7 [3,6 – 3,7]

Combinado

l/100 km

4,5 – 4,6 [4,7 – 4,8]

3,5 – 3,6 [3,7 – 3,8]

5,7 – 5,8 [5,3 – 5,4]

4,0 – 4,1 [4,0 – 4,1]

g/km

105 – 107 [109 – 112]

92 – 95 [98 – 99]

133 – 136 [123 – 126]

106 – 109 [104 – 107]

Emissões de CO2 combinadas

DADOS TÉCNICOS – MINI 5 PORTAS.
MINI Cooper

MINI Cooper D

MINI Cooper S

MINI Cooper SD

Potência máxima/
Rotações máximas

Motor

kW/CV/
rpm

100/136/
4400

85/116/
4000

141/192/
4700–6000

125/170/
4000

Binário máximo/Rotações

Nm/rpm

220/1250

270/1750

280/1250

360/1500 – 2750

km/h

207 [207]

203 [202]

232 [230]

225 [223]

8,2 [8,1]

9,4 [9,5]

6,9 [6,8]

7,4 [7,3]

5,9 – 5,9 [6,0 – 6,1]

4,4 – 4,5 [4,3 – 4,4]

7,7 – 7,9 [6,9 – 7,0]

5,0 – 5,1 [4,7 – 4,8]

1, 2

Performance1
Velocidade máxima
Aceleração 0 – 100 km/h

s

Consumo de Combustível1, 2
Urbano

l/100 km

Extraurbano

l/100 km

4,0 – 4,1 [4,1 – 4,2]

3,2 – 3,3 [3,5 – 3,6]

4,8 – 4,9 [4,5 – 4,6]

3,6 – 3,8 [3,7 – 3,8]

Combinado

l/100 km

4,7 – 4,8 [4,8 – 4,9]

3,6 – 3,7 [3,8 – 3,9]

5,9 – 6,0 [5,4 – 5,5]

4,1 – 4,3 [4,1 – 4,2]

g/km

109 – 111 [111 – 114]

95 – 97 [99 – 102]

136 – 139 [125 – 128]

109 – 112 [107 – 109]

Emissões de CO2 combinadas

Julho 2016
mini.pt
511 056 026 58 3 2016 UM.
Impresso na Alemanha.

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

