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SOKOLDALÚ, STÍLUSOS ÉS FENNTARTHATÓ
ÚTITÁRS: AZ EREDETI MINI TARTOZÉKOKKAL
FELSZERELT MINI COOPER SE

Opcionálisan választható tetősínjeivel, valamint utólagosan felszerelhető
karosszéria-kiegészítő és utastéri alkatrészei végtelenül széles palettájával a brit
prémiumgyártó első tisztán elektromos meghajtású modellje a természetbe
vezető aktív kikapcsolódások és felfedezések során is tökéletes útitársnak
bizonyul.
A tavasz beköszöntével nemcsak a hőmérséklet, de a szabadidős tevékenységek
iránti vágy is új szintre lép. A nagyvárosok jelentette kikapcsolódási korlátokat az
eredeti MINI tartozékok közül megrendelhető típus-specifikus tetősínek, illetve
tároló- és szállítórendszerek segítenek hátrahagyni, az izgalmas felfedezéseket
intenzív vezetési élménnyel megfűszerezve. A MINI Cooper SE (kombinált
energiafogyasztás (WLTP): 15,2 – 17,6 kWh / 100 km; kombinált
energiafogyasztás (NEDC): 14,9 – 16,9 kWh / 100 km) kiváltképp fenntartható
kiutat kínál a hétköznapokból, kategóriája egyetlen zéró emissziójú
képviselőjeként ráadásul az opcionális extrafelszereltség részeként tetősínekkel,
valamint utólagosan felszerelhető karosszéria-kiegészítőkkel és utastéri
alkatrészekkel is felvértezhető. Mindez azt jelenti, hogy semmi sem állhat a
tetőcsomagtartók, kerékpárok és más szabadtéri eszközök emisszió-mentes
szállításának útjába.
A padlólemezébe épített nagyfeszültségű akkumulátor egyetlen feltöltésével
megtehető 203 – 234 kilométer tisztán elektromos hatótávolságával (a WLTP
mérései szerint) a MINI Cooper SE ideális előfeltételekkel rendelkezik a
nagyvárosi dzsungelekből kivezető új utak feltérképezéséhez. Ha pedig a
sokoldalúságról és a teherbírási adottságokról esik szó, a brit prémiummárka első
tisztán elektromos meghajtású modellje a belsőégésű erőforrással szerelt
háromajtós MINI-hez képest egyik tekintetben sem szenved hátrányt.
Csomagterének kapacitása még négy utassal a fedélzetén is 211 liter, amely a
60:40 arányban osztott hátsó üléstámla ledöntésével 731 literre bővíthető – pont,
mint a belsőégésű erőforrással szerelt háromajtós MINI-ben. Ez azonban nem
minden: az eredeti MINI tartozékok közül megrendelhető tetősínekkel, illetve
tároló- és szállítórendszerekkel az elektromos MINI soha korábban nem tapasztalt
mennyiségű csomagot és felszerelést bír el.
Mindennek a műszaki alapját az opcionálisan választható, ám már a gyártósoron
kiképzett matt fekete tetősínek adják, amelyek a MINI Cooper SE esetében is
számos tároló- és szállítórendszer rögzítését teszik lehetővé – amelyek a MINI
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Cooper SE, a háromajtós MINI és az ötajtós MINI esetében is az eredeti MINI
tartozékok végtelenül széles palettájáról rendelhetők meg. Az utólagosan
felszerelhető tetőcsomagtartó például a MINI tetőbox kényelmes és biztonságos
szállítását teszi lehetővé: utóbbi saját tömege mindössze 13 kilogramm,
tárolókapacitása azonban nem kevesebb, mint 320 liter. A praktikus MINI
tetőboxban a sportruházat és a bukósisakok, sőt még a kemping-felszerelések és
piknik-kiegészítők is elférnek. A hozzávetőlegesen 1,9 méter hosszú MINI
tetőboxban sífelszerelések is szállíthatók. A mélyfekete árnyalatú, MINI
emblémával és csíkokkal díszített kiegészítő két oldalról nyitható és zárható.
És mivel a MINI által fémjelzett kreatív helykihasználás alól a MINI Cooper SE
teteje sem kivétel, a MINI tetőbox mellett még egy kerékpárszállító kiegészítőnek
is marad hely. Az eredeti MINI tartozékok közül megrendelhető kiegészítő
bármekkora méretű és bármilyen típusú kerékpárt képes függőleges pozícióban
rögzítve biztonságosan szállítani. Utóbbit magas szilárdságú alumíniumból készült
kerékvezető, zárható szorítórendszer és két rögzítőszíj garantálja. Az eredeti MINI
tartozékok közül olyan szállítórendszerek is megrendelhetők, mint például a
sífelszerelés-rögzítő vagy az alumíniumból készült csomagrögzítő tálca, amelyek
ugyancsak kompatibilisek a tetősínekkel.
A típus-specifikus „Travel & Comfort” rendszernek köszönhetően a MINI Cooper
SE nem csupán rövid távokon, de az egész hétvégét felölelő, hosszabbra nyúló
utazásokban is tökéletes partner. A rendszer fő alkotóeleme egy
rögzítőtechnológia, amely az első ülések fejtámla-illesztési pontjainál rögzíthető és
így számos különböző utastéri kiegészítőnek stabil támaszt biztosít. Az első ülések
mögé így táblagép-tartók, fogasok és vállfák is felhelyezhetők.
A „Travel & Comfort” rendszerhez lehajtható asztal is csatlakoztatható, amely így
munkaállomásnak és tárolófelületnek is alkalmas. Az asztal magassága és
dőlésszöge igény szerint állítható, kihajtható pohártartójával pedig az italokat is
biztonságosan tartja. A MINI Cooper SE hátsó ülésein jelentkező türelmetlenség és
unalom elleni küzdelem tökéletes ellenszere lehet az univerzális táblagép-tartó,
amelybe 7” és 11” képernyő-átmérő közötti méretű táblagépek könnyedén
behelyezhetők. A rögzítőtechnológia garantálja a táblagép biztonságos rögzítését
és ergonómiailag optimális pozícióját, játszi könnyedségűvé téve a személyre
szabott szórakoztató tartalmak elindítását a hátsó üléseken utazók számára.
A menetteljesítményre, átlagos üzemanyag-fogyasztásra, valamint kombinált energiafogyasztásra és károsanyag-kibocsátásra
vonatkozó adatok előzetes értékek. Az adatokat a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló,
globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint
számolták ki, majd a legmodernebb autók menetteljesítményét vizsgáló EU-ciklus (NEDC – New European Driving Cycle) megegyező
értékei szerint konvertálták át. Az adatok a gumiabroncs-típusoktól is függnek.
További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási, fajlagos szén-dioxid-kibocsátási, illetve
elektromosáram-fogyasztási adatairól a „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen” (Tájékoztató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és
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elektromosáram-fogyasztásáról) (Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger
cars), kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) társaságtól
(D-73760 Ostfildern-Scharnhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy a http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuelconsumption.html internetes oldalról szerezhető be: Leitfaden CO2 (Guideline CO2) (PDF – 2,7 MB)
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A BMW Group
A BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group
a világ vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi
és mobilitási szolgáltatásokat is kínál. Világcégként a BMW Group 15 országban összesen
31 járműgyártó és -összeszerelő létesítményt üzemeltet, termékeit pedig értékesítési
hálózatán keresztül a világ több mint 140 országában forgalmazza.
2020-ban a BMW Group több mint 2,3 millió darab gépkocsit és több mint 169 000 darab
motorkerékpárt értékesített világszerte. 98,990 milliárd eurós összbevételével a vállalat a
2020-as pénzügyi évben 5,222 milliárd eurós nyereséget termelt. A 2020. december 31-i
összesítés szerint a BMW Group világszerte 120 726 embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A
vállalat stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is
fenntartható értéklánc, a termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az
erőforrások megőrzése iránti elkötelezettség, a beszállítói hálózattól kezdve, a
sorozatgyártáson keresztül, egészen a termékek életciklusának végéig.
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