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NIEUWE MINI APP VOOR NEDERLANDSE
MINI RIJDERS EN FANS.

12-20
page 1

-

Intuïtief te gebruiken en een volledig nieuw design

-

In Nederland maken bijna 12.000 MINI-rijders gebruik van de MINI Apps

-

Nieuwe diensten voor de elektrische MINI rijder in Nederland

Met een geïntegreerde 4G-simkaart en de MINI Connected App biedt MINI klanten
al sinds 2018 naadloze connectiviteit tussen hun smartphone en hun auto. Vanaf
nu is een nieuwe app-generatie beschikbaar voor MINI-rijders: de MINI App heeft
een nieuw design en biedt een vereenvoudigde, intuïtieve gebruikservaring en
nieuwe diensten die elektrische MINI-rijders ondersteunen. Sinds de lancering van
de nieuwe MINI App in juli van dit jaar maken al 2.000 Nederlanders maandelijks
gebruik van de app.
Naadloze integratie in het dagelijkse leven dankzij de MINI App
“Met de nieuwe MINI App zetten we de volgende stap in de uitbreiding van de
digitale gebruikservaring van de MINI-rijder. We voldoen daarmee aan de behoefte
van klanten aan digitale diensten en functies”, vertelt Peter Henrich, Senior Vice
President BMW Group Connected Company Customer. “Met de My BMW App en de
MINI App integreren we onze auto’s naadloos in de digitale levensstijl van onze
klanten. Beide apps bieden veel nuttige informatie voor zowel het dagelijkse
gebruik van de auto als voor de persoonlijke interactie met ons als merk. We
werken er voortdurend aan om dat verder uit te breiden.”
Stephan Durach, Senior Vice President BMW Group Connected Company
Development, Technical Operations, voegt daaraan toe: “De My BMW App en de
MINI App zijn de nieuwe norm voor gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en
betrouwbaarheid. Feedback van gebruikers en informatie over het gedrag van de
gebruikers van de vorige generatie van de apps waren essentieel tijdens het
ontwikkelingsproces van de nieuwe generatie. Beide apps hebben populaire en
veelgebruikte functies en het nieuwe platform stelt ons in staat om steeds nieuwe
functies toe te voegen, al naar gelang de behoeften van onze klanten.”
Belangrijkste features in de nieuwe MINI App
-

Directe toegang tot status en functies van de auto. De MINI App is de
nieuwe, universele interface tussen de auto en de klant. De app geeft
informatie weer over de status van de auto en biedt – afhankelijk van de
aanwezige opties – toegang tot remote services zoals de auto lokaliseren en
op afstand de portieren ver- en ontgrendelen.
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Handige navigatiefuncties. Bestemmingen zijn eenvoudig te vinden met

Nieuwe generatie
MINI Connected App

de geïntegreerde zoekfunctie en kunnen direct via de app naar het
navigatiesysteem van de auto worden verzonden. Het is ook mogelijk om
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bestemmingen vanuit andere (navigatie)apps op de smartphone te
versturen naar het navigatiesysteem in de MINI van de klant. De kaart
toont niet alleen de actuele verkeerssituatie, tankstations en laadpunten,
maar ook parkeermogelijkheden in de buurt van de gekozen bestemming.
-

Slimme diensten voor de elektrische MINI-rijder. De app biedt nieuwe
diensten voor de MINI Countryman Plug-in Hybride en de volledig
elektrische MINI Cooper SE, zoals een beter overzicht van de elektrische
actieradius, de laadstatus en de laadhistorie van de auto. Door de Laad- en
Klimaattimer te gebruiken, kunnen klanten het laadproces optimaliseren
door specifieke tijdvakken en vertrektijden aan te geven. Bovendien kan de
berijder het interieur van de MINI al vóór vertrek op de gewenste
temperatuur brengen (klimatiseren, voorverwarmen in de winter en koelen
in de zomer) om het comfort te verhogen.

-

De kortste weg naar MINI Aftersales. De MINI App legt desgewenst direct
contact met een MINI Service Partner. Klanten kunnen via de MINI App
ook zien welk onderhoud hun MINI nodig heeft. Indien nodig kan de klant
via de MINI App direct een afspraak maken. In geval van problemen met de
auto is de MINI Pechhulp ook te bereiken via de MINI App. Als de berijder
daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen de medewerkers van de
hulpdienst zien waar de auto staat en wat het eventuele probleem is, zodat
ze over-the-air kunnen adviseren en informeren. Ook de MINI Online Shop
is met de app toegankelijk.

De nieuwe generatie van de MINI App is kosteloos te downloaden van de
Google Play Store en de Apple App Store. De nieuwe generatie van de MINI
App is nu naast Nederland in dertig landen in Europa en in Korea beschikbaar,
vanaf medio 2021 zelfs in meer dan veertig landen en in 23 talen.
Noot voor de redactie
Informatie:
BMW Group Nederland, Corporate Communications
Tamara Villani
Tel: (070) 413 31 08
tamara.villani@mini.nl / www.press.bmwgroup.nl
Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier
Volg MINI Nederland op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram
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BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad
wereldwijd de leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook
premium financiële en mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW
Group gebruik van 31 productie- en assemblagevestigingen in 15 landen. Het
wereldwijde verkoop- en distributienetwerk spreidt zich uit over meer dan 140
landen.
In 2019 verkocht BMW Group wereldwijd meer dan 2,5 miljoen auto’s en meer dan
175.000 motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al 10 jaar op rij
marktleider. In 2019 bedroeg de winst voor belastingen € 7,118 miljard en de
omzet € 104,210 miljard. Op 31 december 2019 bood de onderneming wereldwijd
werk aan 126.016 medewerkers.
Het succes van BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en
verantwoord ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale
duurzaamheid in haar gehele waardeketen verankerd. Een allesomvattende
productverantwoordelijkheid en spaarzaam omgaan met natuurlijke bronnen
maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/mini.nederland
Twitter:
http://twitter.com/#!/mini_nl
YouTube:
http://www.youtube.com/mininederland
Instagram:
https://www.instagram.com/mini.nederland

