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MINI VISION URBANAUT
Crează-ţi propriul spaţiu!
București/München. Marca MINI folosește evenimentul #NEXTGen pentru a
prezenta, în exclusivitate mondială, MINI Vision Urbanaut - o interpretare complet
nouă a unei presepective noi de utilizare a spațiului. Acest vision vehicle digital oferă
mai mult spațiu interior și mai multă versatilitate decât oricând, dar cu o amprentă
minimă.

"Dintotdeauna marca MINI a reprezentat «Utilizarea inteligentă a spațiului». La MINI
Vision Urbanaut extindem spațiul personal mult în spaţiul public, creând experiențe
complet noi și îmbunătățite", explică Adrian van Hooydonk, directorul BMW Group
Design.

Momentele MINI
"MINI se vede în viitor în primul rând ca un facilitator și un partener pentru
momente de neuitat - ceea ce am putea numi «momente MINI». MINI Vision
Urbanaut folosește trei momente MINI explorate - «Chill», «Wanderlust» și «Vibe» pentru a prezenta o gamă largă de scenarii de utilizare posibile. Momentul Chill te
invită să faci o pauză, oriunde, oricând. Automobilul devine un fel de refugiu în care
te poți relaxa - sau poți lucra cu concentrare totală - în timpul unei călătorii.
Wanderlust este singurul moment MINI în care MINI Vision Urbanaut este condus
sau conduce cu funcții de condus autonom. Momentul Vibe pune în prim-plan - în
toate modurile - timpul petrecut alături de alții", adaugă Oliver Heilmer, directorul
MINI Design.

Exteriorul și interiorul se schimbă pentru a reflecta momentul MINI activat și pentru
a oferi experienței cea mai bună scenă posibilă. Un design care cuprinde toate
experiențele utilizatorului, materiale durabile și un sistem de propulsie full electric
sunt ingrediente suplimentare ale conceptului general.
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Designul interior - Utilizarea creativă a spațiului
Ca și concept de spațiu inovator, MINI Vision Urbanaut a fost proiectat din interior
spre exterior. Designerii au creat experiența interioară spațioasă înainte de a
dezvolta exteriorul, folosind planuri de podea, piese de mobilier plus modele din lemn
pentru a oferi un indiciu al dimensiunii. Pe parcursul proiectului, realitatea
augmentată a fost folosită pentru a crea un model digital, care apoi a fost optimizat
sistematic. Neobișnuit de înalt pentru un MINI, dar cu o lungime de doar 4,46 m,
MINI Vision Urbanaut oferă un spațiu interior care poate fi utilizat în multe moduri
diferite și oferă o ușurință cu totul nouă de mișcare în interiorul automobilului.

Sistemul de propulsie electric și funcțiile de condus autonom creează și noi
modalități de utilizare a interiorului
Fiind conceput încă de la început ca un automobil cu propulsie electrică și funcții de
condus autonom, MINI Vision Urbanaut a oferit proiectanților un nivel mai mare de
libertate atunci când au creat exteriorul și interiorul.

"În 1959, primul Mini a inaugurat o revoluție la scară mică în construcția
automobilelor prin motorul montat transversal", explică Oliver Heilmer, directorul
MINI Design. "Cu MINI Vision Urbanaut am reușit să regândim și să creștem
suprafața utilă din interiorul mașinii chiar mai mult în raport cu amprenta sa."

Un spațiu, o multitudine de posibilități
Interiorul MINI Vision Urbanaut oferă mediul ideal în care poți călători, dar este și
obiectivul călătoriei. Ajuns la destinația aleasă, în doar câțiva pași simpli se poate
transforma într-o cameră de zi. Ocupanții intră în habitaclul inovator printr-o ușă
glisantă mare de pe lateralul mașinii. Mecanismul de glisare și pivotare de ultimă oră
este designul ideal pentru condițiile de condus urban în care spațiul este nivel
premium. Nu există alte uși pe partea conducătorului sau pe partea pasagerului din
față.
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Zona şoferului cu "Daybed" și "Street Balcony"; "Cozy Corner" în spate
Un aspect extrem de flexibil cu patru locuri oferă baza pentru interiorul luminos. Cele
două scaune din față sunt proiectate să se rotească, în timp ce spătarele cu suprafața
generoasă ale scaunelor spate pot fi pliate manual (scaunul spate stânga) și rotite
(scaunul spate dreapta). Când automobilul staționează, tabloul de bord coboară, iar
zona conducătorului devine un colț confortabil de relaxare - "Daybed". În plus,
parbrizul poate fi deschis în sus când se staționează pentru a crea un fel de Street
Balcony. Acest lucru îmbunătățește interacțiunea cu împrejurimile mașinii și creează
o experiență de spațiu și mai generos.

Spaţiul mai întunecate ale secțiunii spate a habitaclului oferă un spațiu mai liniștit –
„Cosy Corner”. Această zonă invită pasagerii să se bucure de momente personale. Un
element "Loop" acoperit cu material textil se extinde peste banchetă și are opțiunea
de iluminare LED în fundal. Între Cosy Corner și zona conducătorului se află
secțiunea centrală, deschisă și aerisită, a mașinii, care oferă acces rapid la toate
locurile. Cu ușa deschisă, este chiar posibil să stai pe podea. Pe partea laterală a
mașinii, vizavi de ușa de intrare, o mică masă integrată cu o plantă adaugă un plus de
finisaj decorațiunilor interioare. Masa reprezintă noul punct central al mașinii - locul
în care pasagerii se întâlnesc și relaționează.

Designul interacțiunii și a interfeței cu utilizatorul - "Iubire analogică, conexiune
digitală" ca principiu de ghidare
Soluțiile de interfață cu utilizatorul, intuitive și discrete, permit eliminarea
comenzilor convenționale, cum ar fi comutatoarele sau butoanele. Acest lucru
creează o experiență spațială minimalistă și confortabilă, menținând în același timp
conectivitate completă. Principiul de a face lucrurile cât mai simple de utilizat
("interacțiune naturală") este evidențiat de experiența "analogică", tactilă, haptică a
inițierii unei funcții, de exemplu funcţiile tactile integrate în elementul Loop de
deasupra banchetei. Instrumentul circular este poziționat acum în mijlocul mașinii noul centru al acțiunii - și aduce informații în locul în care oamenii se întâlnesc.
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"MINI Token" - interfața digital-analogică pentru momentele MINI
MINI Token este elementul central al universurilor de experiență ale MINI Vision
Urbanaut. Are aproximativ aceeași dimensiune ca o piatră decorativă și activează
cele trei momente MINI preconfigurate - Chill, Wanderlust și Vibe - atunci când sunt
plasate în fantele special concepute în masă, în centrul mașinii. Sunt concepute și
alte momente MINI, cum ar fi "My MINI moment". Aici, MINI Token poate fi
programat pentru a oferi un alt tip de experiență personalizată, în care utilizatorul își
poate configura propriul scenariu preferat care combină lumină ambientală, muzică,
aromele ambientale etc. și ulterior îl poate apela direct.

Design exterior - spiritul mărcii într-o formă nouă
Designul monovolum purist al MINI Vision Urbanaut dă un nou sens abordării
"Utilizarea creativă a spațiului". Suprafața netedă, fluidă creează o stare de bază
modernă, cu detalii de înaltă calitate, adăugând artificii stilistice atent evaluate. La
stilul MINI caracteristic, roțile sunt poziționate în colțurile exterioare ale caroseriei,
cu console scurte care completează un aspect compact și agil.

O nouă față MINI
Partea frontală a MINI Vision Urbanaut reprezintă o evoluție clară a două simboluri
de design MINI tradiționale - farurile și grila radiatorului. Amplasate sub o structură
din aluminiu șlefuit cu deschideri cu fante, farurile sunt vizibile numai la pornire.
Datorită designului lor matrix dinamic multicolor, acestea pot afișa diferite elemente
grafice multicolore, ceea ce creează o nouă formă de comunicare între automobil și
lumea exterioară pentru a se potrivi fiecărui moment. Luminile de pe MINI Vision
Urbanaut completează "grila" frontală cu aspectul atractiv distinct pentru fiecare
MINI. Grila închisă are acum o formă octogonală, reprezentând o evoluție a formei
hexagonale tradiționale. Întrucât MINI Vision Urbanaut nu are un motor termic care
necesită aer de răcire, grila își asumă o nouă funcție: acum reprezintă un panou de
informații pentru condusul autonom.

Ca și în cazul farurilor, stopurile matrix dinamice multicolore din spatele capacelor
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din aluminiu șlefuit oferă o estetică fresh și prezintă un aspect diferit în diferitele
moduri de condus și în momentele MINI. La o inspecție mai atentă, suprafețele
convexe distinctive aduc și un omagiu modelelor MINI anterioare și clasicului Mini.
Un mic detaliu - conturul geamurilor spate - face referire la forma grilei frontale și
subliniază consistența stilistică a mașinii.

Forma clară a exteriorului asigură culorile, materialele și detaliile mașinii pentru
scena perfectă. Nuanța mată de exterior Zero Gravity trece de la un verde metalizat
către albastru şi un gri subtil. Geamurile prezintă un model în culoarea caroseriei,
care se estompează într-un gradient de jos în sus. Acest lucru creează o tranziție
armonioasă de la caroseria automobilului la suprafaţa vitrată și acoperiș. Modelul
asigură şi un nivel de intimitate, fără a fi nevoie de geamuri întunecate; astfel
interiorul rămâne luminos.

Roțile de skateboard iluminate oferă artificii vizuale
Punctul de atracție vizuală al MINI Vision Urbanaut, când este privit din lateral, sunt
roțile finisate în culoarea Ocean Wave, un albastru turcoaz, care stârnește asocieri cu
plaja și sunetul mării. Profilul Union Jack abstract al jantelor este un semn al
moștenirii britanice a mașinii, în timp ce forma lor amintește de skateboard evidențiind astfel mai mult agilitatea mașinii și stilul MINI non-conformist. Jantele
reprezintă și un alt mod de comunicare între automobil și împrejurimile sale.
Transparent și iluminat din interior, aspectul lor se schimbă în funcție de momentul
MINI selectat.

Talismanele MINI - dragoste tactilă
Amplasate într-o poziție expusă în montantul C de pe partea conducătorului sunt
"talismanele". Acestea oferă amintiri ale locurilor vizitate, ale festivalurilor sau ale
altor evenimente sub formă de insigne sau autocolante și sunt prezentate ca obiecte
de colecție grafică în spatele sticlei, ca într-o vitrină. Talismanele MINI sunt și o
expresie a wanderlust și arată ceea ce a experimentat proprietarul cu MINI Vision
Urbanaut - cum sunt autocolantele de pe rulote. Un talisman este dedicat platformei
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#NEXTGen, acolo unde MINI Vision Urbanaut va avea premiera mondială. Altul are
un cod QR care, atunci când este scanat, te duce la MINI.com. În acest fel, universul
analogic și cel digital se reunesc și în exteriorul mașinii.

Exprimarea momentelor MINI în interior și exterior
Dacă unul dintre cele trei momente MINI este activat prin plasarea MINI Token în
fantele din masă, acest lucru este semnalizat în exteriorul mașinii prin suprafețele
față și spate și pe jante. La interior, întreaga geometrie - inclusiv scaunele, forma
bordului/a daybed și pozițiile spătarelor - poate fi reglată manual în funcție de
momentul MINI selectat. Afișajul instrumentului rotund se schimbă și el. Aromele,
sunetul și lumina ambientală continuă să sporească starea inițială inițiată de
momentul MINI ales.

Momentul MINI Chill - o oază în mijlocul agitației urbane
În momentul MINI Chill, MINI Vision Urbanaut devine un refugiu privat, o oază de
relaxare urbană. În timp ce bancheta (Cozy Corner) invită la relaxare, elementul Loop
iluminat în fundal de deasupra acesteia capătă un aspect inspirat de bolta copacilor
din pădure și luminozitatea lui poate fi redusă. În combinație se adaugă muzică
ambientală și sunete atmosferice din natură. În zona centrală, instrumentul rotund se
rabatează pentru a deveni o lampă de masă, eliminând afișajele sau butoanele care ar
putea aminti clientului de un automobil. Din exterior, momentul MINI Chill este
dezvăluit prin reprezentarea abstractă a unei bolte de pădure în jurul farurilor,
stopurilor și roților.

Momentul MINI Wanderlust - bucuria de a călători împreună
Wanderlust este singurul dintre cele trei momente MINI în care MINI Vision
Urbanaut se mișcă de fapt. În acest mod, interiorul devine locul ideal pentru a
conduce mașina sau pentru a fi condus de aceasta și le permite clienților să
redescopere romantismul călătoriei. Interfața de utilizator de pe instrumentul rotund
central își adaptează imaginile pentru a reflecta o lume a călătoriilor inspirată de
afișele de turism din '50-'60. Pe lângă o animație a traseului, informații suplimentare
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despre călătorie - cum ar fi atracțiile de vizitat și ora sosirii - sunt afișate aici pentru
cei de la bord. Elementul Loop de deasupra banchetei vizualizează senzația de
mișcare cu o reprezentare estompată a peisajelor trecătoare într-un amestec de
portocaliu și turcoaz. Când clientul dorește să conducă singur, o atingere a logo-ului
MINI scoate la iveală volanul și pedalele. O afișare stereoscopică minimalistă în bord
oferă instrucțiuni despre traseu sau alerte. În bord nu există alte afișaje legate de
condus. Când modul de condus autonom este activat, volanul și pedalele se retrag, iar
afișajul de condus dispare de pe bord. La exteriorul automobilului, grafica ușoară a
suprafețelor matrix LED din partea frontală și cea spate semnalează dacă modul
autonom a fost activat sau dacă clientul conduce singur.

Momentul MINI Vibe - sărbătorim comunitatea, împărtășim momente
În momentul MINI Vibe, MINI Vision Urbanaut se deschide oamenilor și
împrejurimilor și oferă o experiență de comunitate și interacțiune. Deschiderea ușii
laterale și rabatarea parbrizului creează o scenă primitoare care estompează limitele
dintre exterior și interior. În mijlocul unui univers coloristic de purpuriu și negru cu
reflexe turcoaz, MINI Vision Urbanaut oferă un punct central de întâlnire; unul care
poate fi fie liniștit, fie gălăgios. Instrumentul rotund central devine un centru de
control media. O animație de egalizatoare grafice care se mișcă odată cu muzica este
proiectată pe suprafețele din față și din spate, pe roți și pe elementul Loop de
deasupra banchetei, creând o atmosferă de club plăcută. Dacă cei de la bord doresc
acest lucru, automobilul ar putea chiar să semene cu un boombox.

Servicii digitale conectate la MINI Vision Urbanaut
Conceptul din spatele MINI Vision Urbanaut include servicii concepute pentru a face
ca utilizarea automobilul să fie o experiență îmbunătățită și perfectă. De exemplu,
MINI Vision Urbanaut poate fi deschis folosind dispozitive inteligente - astfel, în
concordanță cu statutul său de opțiune de mobilitate a viitorului, poate fi accesat de
oricine într-un cerc definit de familie și prieteni. Playlist-urile, audiobooks sau
podcasturile potrivite traseului și momentului pot fi explorate în timp ce se
călătorește în momentul Wanderlust. Un planificator personal de călătorie afișează

MINI
CORPORATE COMMUNICATIONS
Dată
Titlu

Pagina

Comunicat de presă
17 noiembrie 2020
MINI Vision Urbanaut. Fă-ți spațiul tău
8
sfaturi și puncte de interes (POI) adaptate individual, precum și recomandări din
partea MINI Community. Acestea pot fi propuse și selectate după dorință.

Materiale durabile și o mentalitate responsabilă
MINI Vision Urbanaut se caracterizează prin utilizarea responsabilă a resurselor. Pe
lângă spațiul maxim într-o amprentă mică și sistemul de propulsie full electric, MINI
Vision Urbanaut se angajează să adopte o abordare responsabilă a materialelor. Acest
lucru se realizează nu numai prin reducerea numărului de componente din designul
exterior și interior, ci și prin activarea funcțiilor duale, cum ar fi bordul/daybed. Pe
lângă utilizarea materialelor reciclate, aceasta înseamnă și asigurarea faptului că
designul nu conține crom și piele. Materialul dominant în interior este materialul
tricotat, fiind o combinație de confort, calitate și delicatețe. Utilizarea plutei pe volan
și secțiunile podelei adaugă o notă specială datorită senzației sale naturale și asigură
un climat interior plăcut în mod autentic.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:
BMW Group România
Alexandru Șeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce și BMW Motorrad -, BMW Group este
liderul mondial al constructorilor premium de automobile și motociclete și oferă servicii financiare și de
mobilitate premium. Rețeaua de producție a BMW Group cuprinde 31 de facilități de producție și
asamblare în 15 țări; compania are o rețea globală de vânzări în peste 140 de țări.
În 2019, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.520.000 de automobile și 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 2019, BMW Group dispunea de o forță de muncă de 133.778
de angajați.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung și pe acțiunea responsabilă.
Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan ecologic și social prin lanțul de valori,
responsabilitatea vastă a produselor și un angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte
integrantă a strategiei sale.
www.mini.ro
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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

