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Performanţe extreme oriunde alegi să ajungi: noul
MINI John Cooper Works Countryman
Detalii noi de design şi echipamentele rafinate accentuează şi mai mult caracterul
sportiv exclusiv al atletului de top. Motorul turbo cu patru cilindri ce oferă 225
kW/306 CP, transmisia Steptronic Sport cu opt trepte, tracţiunea integrală ALL4 şi
tehnologia suspensiei concepută cu experienţa pe circuite a John Cooper Works
garantează plăcere remarcabilă a condusului şi versatilitate care inspiră - lansare pe
piaţă în noiembrie 2020.

Bucureşti/München. Noul MINI John Cooper Works Countryman îşi prezintă
calităţile atât pe şosea, cât şi pe terenuri neasfaltate. Puterea remarcabilă a motorului
turbo cu patru cilindri - 225 kW/306 CP - este transferată la drum printr-o transmisie
Steptronic Sport cu opt trepte şi tracţiune integrală ALL4, o combinaţie care
garantează performanţe extreme pe toate tipurile de suprafaţe. Pachetul este
completat de tehnologia de suspensie care împrumută din experienţa John Cooper
Works în motorsport. Designul modificat, gama de echipamente îmbunătăţită şi
opţiunile suplimentare amplifică caracterul sportiv şi exclusiv al noului MINI John
Cooper Works Countryman care va fi lansat pe piaţă în noimenbrie 2020.

Noul sportiv de înaltă performanţă ofră putere fără egal şi un spaţiu generos pentru a
experimenta pasiunea motorsport în condusul de zi cu zi. Exteriorul expresiv a fost
rafinat acum şi au fost adăugate accente noi la interiorul de înaltă calitate.

Cu patru uşi şi hayon mare, cinci locuri integrale, un interior versatil şi un volum al
portbagajului care poate fi extins până la 1.390 de litri, noul MINI John Cooper
Works Countryman poate nu numai să îndeplinească misiunile de transport zilnic în
oraş, ci şi toate cerinţele de confort în călătorii mai lungi. Cel mai puternic motor
folosit vreodată într-un MINI de serie, tracţiunea integrală controlată inteligent,
diferenţialul blocant pe roţile faţă, şi în transmisia Steptronic cu opt trepte, asigură
performanţe superioare în orice condiţii.
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Echipat cu tehnologie MINI TwinPower Turbo avansată şi un sistem independent de
răcire, propulsorul impresionează nu numai cu puterea maximă de 225 kW/306 CP şi
cu cuplul maxim de 450 Nm. Livrarea spontană a puterii, menţinută în intervalele
superioare de sarcină, permite noului MINI John Cooper Works Countryman să
accelereze de la 0 la 100 km/h în 5,1 secunde (date preliminare). Manevrele
acceleraţie sunt însoţite de acustica atractivă a sistemului de evacuare sport specific
modelului. Ţevile de eşapament cu diametru mărit la 95 mm atrag şi ele privirile.

Pentru a asigura nu numai agilitatea caracteristică chiar şi în situaţii de condus
extrem de dinamic, noul MINI John Cooper Works Countryman dispune de structură
a caroseriei şi conexiune cu şasiul caracterizate prin rigiditate ridicată. În plus faţă
de componentele modificate specific modelului, sistemul de amortizoare şi suspensie
a fost perfecţionat pe baza competenţei din motorsport şi este completat de DSC
(control dinamic al stabilităţii) şi direcţie asistată electromecanic. Ca opţiune, noul
MINI John Cooper Works Countryman poate fi echipat cu un şasiu adaptiv, cu
amortizoare controlate electronic. Echiparea standard include sistem de frânare
sport, cu frâne cu disc cu etrier fix cu patru pistoane pe puntea faţă, respectiv cu
etrier flotant cu un piston pe puntea spate, precum şi jante John Cooper Works de 18
ţoli, din aliaj uşor, cu etrier vopsit în Chili Red.

Farurile şi stopurile LED standard au un design nou. În partea din faţă, tehnologia de
iluminat de înaltă calitate este acum şi mai uşor de recunoscut, în timp ce modelul
Union Jack a fost intregrat în designul stopurilor. Farurile LED adaptive, cu
distribuţie variabilă a luminii şi funcţie matrix pentru faza lungă, sunt disponibile
opţional. Noutăţi sunt culorile de exterior White Silver metalizat şi Sage Green
metalizat, precum şi opţiunea Piano Black Exterior. Aici, conturul farurilor, al
stopurilor şi al grilei radiatorului este finisat în negru lucios, în loc de crom, la fel ca
mânerele uşilor şi inscripţia modelului de pe hayon.

Şi interiorul prezintă accente noi. Panoul de instrumente digitale din spatele
volanului, cu diametru de 5,0 ţoli (12,7 cm) este o componentă nouă de echipare
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opţională. Echipamentul opţional Connected Media din noul MINI John Cooper
Works Countryman include şi un ecran color de 8,8 ţoli (22,35 cm), cu funcţie tactilă,
în panoul central de instrumente caracteristic, care acum are un design de o calitate
superioară. În noua sa versiune, acesta are ramă şi panouri de control tactil cu
suprafeţe Piano Black lucios.

Datorită cartelei SIM instalate standard, noul MINI John Cooper Works Countryman
este "mereu online". Aceasta permite utilizarea a numeroase servicii digitale.
Opţiunea MINI Navigation Plus oferă, printre altele, şi informaţii despre trafic în timp
real, portalul de internet MINI Online, preechiparea Apple CarPlay şi integrarea
perfectă a asistentului vocal Amazon Alexa.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -, BMW Group este
liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi motociclete şi oferă servicii financiare şi de
mobilitate premium. Reţeaua de producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi
asamblare în 15 ţări; compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2019, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.520.000 de automobile şi peste 175.000 de
motociclete. În anul fiscal 2019, profitul brut a fost de 7,118 miliarde de euro, iar veniturile au fost de
104,210 miliarde de euro. La 31 decembrie 2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 133.778
de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe acţiunea responsabilă.
Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan ecologic şi social prin lanţul de valori,
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integrantă a strategiei sale.
www.mini.ro
Facebook: https://www.facebook.com/MINI.Romania
Instagram: https://www.instagram.com/mini.romania
YouTube: https://www.youtube.com/MINIromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miniromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

