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EXTRÉMNÍ VÝKONNOST, AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV:
NOVÉ MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN.

Omlazený design a propracovaná výbava dále zvýrazňují exkluzivní
závodní charakter tohoto špičkového sportovního vozu – přeplňovaný
zážehový 4válec s výkonem 225 kW/306 k, 8stupňová automatická
převodovka Steptronic Sport, pohon všech kol ALL4 a podvozek
využívající zkušenosti John Cooper Works ze závodních okruhů
zaručují mimořádné potěšení z jízdy a podněcující praktičnost –
uvedení na trh v listopadu 2020.
Mnichov. Neodolatelný charakter vyladěný na závodním okruhu. Nové
MINI John Cooper Works Countryman (kombinovaná spotřeba paliva:
7,3–6,9 l/100 km; kombinované emise CO2: 166–156 g/km, předběžné
hodnoty) přináší své mimořádné kvality jak na běžné silnice, tak na
nezpevněné cesty. Mimořádný výkon 225 kW/306 k jeho přeplňovaného
zážehového 4válce přenáší na silnici 8stupňová automatická převodovka
Steptronic Sport a standardně instalovaný pohon všech kol ALL4. Tato
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kombinace zaručuje extrémní výkonnost na všech typech povrchu.
Extrémní potěšení z jízdy k těmto prvkům poháněcí soustavy přidává také
propracovaný podvozek využívající závodní zkušenosti divize John Cooper
Works. Upravený vzhled, bohatá výbava a mnoho speciálních doplňků
dodávají MINI John Cooper Works Countryman maximálně exkluzivní
a sportovní charisma.
Výkon motoru propojený s praktičností: nový vysokovýkonný sportovní
vůz prémiového kompaktního segmentu je v mnoha ohledech vrcholem
nabídky britské prémiové
značky. Přináší nespoutaný
výkon a mnoho prostoru pro
závodní vzrušení při
každodenních cestách. Navíc
jeho expresivní vnější vzhled
je nyní ještě propracovanější
a svěží prvky byly přidány
také do vytříbeného
interiéru. Nové MINI John
Cooper Works Countryman
vstoupí na trh v listopadu
2020.
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Se čtyřmi dveřmi a výklopným víkem zavazadlového prostoru, pěti
plnohodnotnými sedadly, variabilním interiérem a zavazadlovým
prostorem o objemu až 1390 l není nové MINI John Cooper Works
Countryman pouze dokonalým vozem pro plnění přepravních potřeb
v městském prostředí, ale splňuje také nejvyšší požadavky na komfort na
dlouhých cestách. Má nejvýkonnější motor, který kdy byl použitý
v sériovém voze MINI, inteligentně řízený pohon všech kol a přední
diferenciál doplněný závěrem, který je integrovaný v 8stupňové
automatické převodovce Steptronic Sport. Všechny tyto prvky společně
zajišťují mimořádnou výkonnost za všech okolností.

Použitý motor má ve srovnání se standardní jednotkou mnoho speciálních
úprav. Pokrokové technologie MINI TwinPower Turbo a dvouokruhový
chladicí systém zajišťují nejen působivý výkon 225 kW/306 k, ale také
maximální točivý moment 450 Nm. Spontánní dodávka výkonu, která
neuvadá ani ve vysokých otáčkách, umožňuje novému MINI John Cooper
Works Countryman zrychlit z 0 na 100 km/h za 5,1 s (předběžná hodnota).
Akceleraci provází vzrušující zvuk, vytvořený přímo pro tento model
vyvinutým sportovním výfukovým systémem. Jeho koncovky mají
zvětšený průměr na 95 mm a jsou nepřehlédnutelným prvkem zadní části.
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Pro zajištění typické agility, ale také mimořádně vysoké přesnosti řízení
a dokonalé kontroly nad vozem i ve velmi dynamických situacích je nové
MINI John Cooper Works Countryman vybaveno velmi pevnou
strukturou karoserie a tuhým spojením karoserie s podvozkem. Přímo pro
tento model byly vyvinuty vybrané komponenty podvozku. Pružiny
a tlumiče byly navržené na základě zkušeností ze světa automobilových
závodů. Samozřejmostí je specificky naladěný stabilizační systém DSC
(Dynamic Stability Control) a elektromechanický posilovač řízení.
Volitelně může být nové
MINI John Cooper Works
Countryman vybaveno
adaptivním podvozkem.
Součástí standardní výbavy je
sportovní brzdový systém se
čtyřpístkovými pevnými
třmeny vpředu
a jednopístkovými
plovoucími třmeny vzadu,
vždy lakovanými červenou
barvou Chili Red. Výbavu
doplňují 18palcová kola John
Cooper Works z lehké slitiny.
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S mimořádnými dynamickými
schopnostmi tohoto praktického
sportovního vozu ladí také
aerodynamicky optimalizovaný
exteriér. Dravost nového MINI John
Cooper Works Countryman je nyní
ještě intenzivněji podtržena novým
tvarem jeho masky chladiče. Nově
navržené jsou také LED přední
světlomety a LED zadní světla. Vpředu
je nyní pokroková osvětlovací
technologie ještě více zřetelná. To platí
i pro nepřehlédnutelná zadní světla,
která mají ve své grafice typické rysy
britské vlajky.
Volitelně jsou k dispozici Adaptivní
LED světlomety s variabilní distribucí
světla a matrixovou funkcí pro dálková
světla. Novinkou v nabídce je světle
šedý metalický lak White Silver, zelená
metalíza Sage Green, stejně jako
exteriérový paket Piano Black. Součástí
naposled jmenované volitelné výbavy
jsou rámečky světlometů a zadních
světel, rámeček masky chladiče, kliky
dveří a označení modelu provedené
v leskle černém provedení namísto
standardního chromovaného.
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Také interiér zaujme novými ozdobnými prvky. Výraz sportovního vozu se
v novém MINI John Cooper Works Countryman ještě více kombinuje
s moderním prémiovým prostředím. Digitální přístrojový panel za
volantem s průměrem 5 palců je novým prvkem nabídky volitelné výbavy.
Volitelná výbava Connected Media nového MINI John Cooper Works
Countryman obsahuje kromě jiného 8,8palcový barevný displej
s dotykovou funkcí umístěný v typickém centrálním přístroji, který se dnes
vyznačuje ještě kvalitnějším provedením. Ve své nejnovější verzi má
rámeček a dotykové ovládací prvky v leskle černém provedení.
Součástí standardní výbavy nového MINI John Cooper Works
Countryman je SIM karta, pevně instalovaná ve voze. Nové MINI John
Cooper Works Countryman je tedy neustále online, což mu přináší
i mnoho nových digitálních služeb. Volitelně dodávaná MINI Navigation
Plus například poskytuje v reálném čase informace o dopravní situaci,
umožňuje využívat MINI Online internetový portál, vyznačuje se
přípravou pro Apple CarPlay a přirozenou integrací hlasového asistenta
Amazon Alexa.
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David Haidinger, Corporate Communications Manager, BMW Czech Republic
Telefon: +420 739 601 171; e-mail: david.haidinger@bmwgroup.com
BMW PressClub CZ: www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/cz/startpage.htm
Inernet: www.bmw.cz; Facebook CZ: https://www.facebook.com/BMW.Ceska.Republika
BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových
automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb
mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními závody v 15 zemích
a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2019 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,5 milionu osobních vozů
a více než 175 000 motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2019 činil 7,118 miliardy
Euro, příjmy dosáhly 104,210 miliardy Euro. K 31. prosinci 2019 pracovalo pro BMW Group
133 778 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý
hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu
prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou
součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:
http://twitter.com/BMWGroup
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

