SUURIA UNELMIA

UUSI MINI
COUNTRYMAN

MINI Electric.
Koe uusi täyssähköinen
tehopakettimme.

Uusi MINI
Countryman.
Uskaltaa
ottaa tilaa.
1

MINI AT WORK.
Valitse sähköinen
työsuhdeauto.

Koe vaikuttava
MINI Electric.
Charged With Passion.
Sir Alec Issigonis käänsi autoalan vallitsevat käsitykset ylösalaisin luodessaan 1950-luvun lopulla
ensimmäisen MINI-prototyypin. Se oli vähäkulutuksinen sekä muotoilultaan fiksu ja tyylikäs auto, joka
sopi aikansa urbaaneihin haasteisiin. Siitä käynnis
tyi tyylikkään ja erottuvan MINIn tarina. Tämä
ajattelutapa näkyy edelleen kaikessa, mitä teemme.
Siksi ei ole mikään ihme, että myös sähköautomme
tarjoavat tavallisuudesta poikkeavia ajoelämyksiä.
Sähköautoissa on kyse paljon muustakin kuin alhaisista päästöistä, hyvästä toimintasäteestä ja modernista ajattelusta. Se on muutakin kuin älykkyyttä ja
toimivuutta.

jotka eivät tyydy vähempään. MINI Electric
hakee inspiraationsa omista ikonisista
muotoiluperinteistämme, mikä näkyy MINIlle
tyypillisessä huippudesignissa. Se näkyy myös
älykkäissä tilaratkaisuissa, hiotuissa teknisissä
yksityiskohdissa ja kätevissä toiminnoissa.
Ennen kaikkea voit tuntea sen, kun istut
sähköautomme rattiin. Energisyys, leikkisyys
ja MINIn tuttu ketterä ajotuntuma tekevät
ajoelämyksistä hauskoja ja voimakkaita
riippumatta siitä ajatko täyssähkömallilla vai
vaihteletko bensiinin ja akkuvirran välillä Plug-In
Hybrid -mallilla. Automme on ladattu täyteen
MINIn parhaita puolia ja paljon muutakin. Ne
tarjoavat menevyyttä, vaikuttavaa muotoilua ja
halua pysyä askeleen edellä muita. Niiden avulla
voit ladata elämääsi uutta intohimoa.

Meille on itsestään selvää, että MINI Electric
vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia tekniikan,
innovaatioiden ja vastuullisuuden kannalta.
Sen lisäksi haastamme vallitsevat käsitykset ja
luomme sähköautoja MINIn tapaan. Niissä näkyy
vuosikymmenten intohimo, innovatiivisuus
ja halu kehittää autoja urbaaneille ihmisille,

#ChargedWithPassion

2

3

SUURIA UNELMIA –
UUSI MINI COUNTRYMAN
PLUG-IN HYBRID.
MINI yhdistää alhaiset päästöt todelliseen
ajamisen iloon. Uusi MINI Countryman Plug-In
Hybrid tarjoaa kahden moottorin voimaa, jotka
yltävät yhteensä 220 hevosvoimaan. Siinä riittää
tehoa kiihdyttää nollasta sataan alle seitsemässä
sekunnissa, jos joskus tulee kiire – tai jos vain
tuntuu siltä.

sähköllä jopa 52 kilometriä yhdellä latauksella –
täysin ilman hiilidioksidipäästöjä tai moottorin
ääntä. Kun pidetään mielessä, että akun lataaminen täyteen maksaa vain muutamia kymmeniä
senttejä, luvassa voi olla mukava muutos taloutesi
kannalta. Jos valitset MINI Countryman Plug-In
-mallin työsuhdeautoksi, käyttöetu on edullinen.
MINI ei ole kaikille sopiva auto. Mutta se on
ehdoton valinta kaikille, jotka eivät halua tehdä
kompromisseja.

Lisäksi mallissa on vakiona ALL4-neliveto,
automaattivaihteisto ja navigointijärjestelmä.
Kun tähän lisätään älykkäät, verkkoon liitetyt
ratkaisut, tuloksena on hauska auto, joka sopii
yhtä hyvin kaupunkiajoon kuin seikkailuihinkin.
Uusi parannettu akku antaa mahdollisuuden ajaa

Polttoaineen kulutus seka-ajolla; WLTP 1,7–2,1 l/100 km. CO2päästöt seka-ajolla: WLTP 39–48 g/km. Ympäristöluokka EU6.
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UUSI MINI COUNTRYMAN
TARJOAA TILAA
SUURILLE JA PIENILLE
SEIKKAILUILLE.
Suuret unelmat mahtuvat joskus odottamattomiin paikkoihin ja seikkailut voivat alkaa seuraavan nurkan takaa.

jatkuvasti. Se jakaa vetovoiman sinne, missä sitä
eniten tarvitaan. Siten voit nauttia ajamisesta
vaativissakin olosuhteissa. Hieman suurempi
istumakorkeus antaa hyvän yleisnäkymän, josta
on iloa sekä kaupunkiliikenteessä että maanteillä ja metsäpoluilla. Ikoninen MINI on kätevä
ja käytännöllinen – ja todella hauska ajettava.
Viisi istumapaikkaa ja älykkäät tilaratkaisut
varmistavat, että tilaa riittää kaikissa tilanteissa.
Tämä auto uskaltaa ottaa tilaa ja sopii suuriinkin
unelmiin.

Sähkö- ja polttomoottorin yhdistetty tehokkuus
ja urheilullinen muotoilu luovat vapauden tunteen heti, kun istut rattiin. Korkeampi maavara
ja renkaiden sijoitus auton kulmiin varmistavat,
että MINI Countryman viihtyy niin asfaltti- ja
sorateillä kuin liukkailla talvisilla teillä. Älykäs
All4-neliveto valvoo vallitsevia tieolosuhteita
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Koe uusi täyssähköinen
MINI Cooper SE.
TULEVA KLASSIKKO.
nopeasti 80 prosentin tasolle jo 35 minuutissa.
MINI Cooper SE on kunnioitusta herättävä
mutta hurmaava, yksinkertaisesti täydellinen
valinta kuljettajille, jotka haluavat erottua
massasta. Kun tähän lisätään älykkäät, verkkoon
liitetyt ratkaisut ja ketterä kilpa-automainen
ajotuntuma, tuloksena on vaikuttavia ja hauskoja
ajoelämyksiä. MINI Cooper SE on saatavana
kolmella eri varustetasolla, joten voit valita
monia yksityiskohtia tehdäksesi omasta sähköMINIstäsi yksilöllisen. Se on ladattu täyteen
MINIn parhaita puolia ja paljon muutakin.

Olemme luoneet läpi historiamme
vähäkulutuksisia, älykkäitä ja upeasti
muotoiltuja autoja, jotka sopivat urbaanin
elämän vaatimuksiin. Aiomme tehdä niin
tulevaisuudessakin. Siksi ei ole mikään ihme,
että olemme esitelleet täyssähkö-MINIn.
MINI Cooper SE tarjoaa paljon muutakin
kuin ikonisten 3-ovisten malliemme ajatonta
muotoilua. Siinä yhdistyvät vuosikymmenten
suuret ideat, tyylikäs design, asioiden
kyseenalaistaminen ja luovat ratkaisut
moderniin kaupunkielämään. MINI Cooper SE on
enemmän kuin tavallinen ladattava sähköauto.
Se on ladattu täyteen tehoa, joka vie sinua aina
eteenpäin. Voit ajaa yhdellä latauksella jopa
232 kilometriä ja akun saa ladattua kätevästi ja

#ChargedWithPassion
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VARUSTETASOT.
ESSENTIAL

MINI-navigointijärjestelmän ja MINI Connected
-järjestelmän 8,8” näytöllä sekä MINI Electric
Illuminated -sisäkoristeet valaistuina.

Kun valitset Essential-varustetason, saat paljon
mukavuutta lisääviä perustoimintoja, kuten
Comfort access –järjestelmä, urheilulliset
istuimet, pysäköintietäisyyden valvonta (PDC)
takana, peruutuskamera, älykkäät ja tyylikkäät
valojärjestelmät ja tervetulovalot, lukuvalo
ja hyvin valaistut peilit aurinkosuojissa,
Connected Media 6,5” kosketusnäytöllä, MINI
Connected -navigointijärjestelmä reaaliaikaisin
liikennetiedoin ja paljon muuta.

MAXIMISE
Kaikkien Essential- ja Experience-varusteiden
lisäksi saat panoraamakaton, todella tyylikkään ja laadukkaan sisustuksen MINI Yours
-nahkaverhoilulla, MINI Yours -ratin ja muita
harkittuja yksityiskohtia, sekä mahdollisuuden
valita ylelliset metalliväri ja vannevaihtoeh
dot, kuten kauniin Enigmatic Black -värin.

EXPERIENCE
Sisältää varusteita, joiden avulla MINIstäsi tulee
urheilullisempi ja vaikuttavampi. Saat kaikki
”Essential”-paketin varusteet sekä muun muassa
adaptiiviset LED-valot, pysäköintietäisyyden
valvonta (PDC) eteen, pysäköintiavustimen, MINI
Headup Displayn, Harman Kardon -kaiuttimet,

Teho 184 hv. Sähkön kulutus kWh/100 km WLTP: 16,8–14,8.
Toimintaetäisyys: WLTP 216–234 km.
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Balck Coffee haluaa
tehdä osuutensa.
ja laadukasta kahvia vastuullisesti. Sebastianin
aiempi ura kilpapyöräilijänä ei luonut itsestään
selvää reittiä oman kahvipaahtimon perustajaksi.

MINI saa inspiraatiota ihmisiltä ja yrityksiltä,
jotka suhtautuvat yhtä intohimoisesti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen kuin mekin.
Tämä ajattelu näkyy kaikissa aloitteissamme ja
yhteistyöprojekteissamme paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Siksi on varsin luonnollista,
että MINI ja Balck Coffee ovat käynnistäneet
yhteistyön vuodesta 2019 alkaen. Toimimme
yhteiseltä arvopohjalta ja haluamme tehdä
osuutemme. Balck Coffeen taustalta löytyy halu
muuttaa kahvialaa ja vaikuttaa asioihin. Yrityksen tärkein voimavara on intohimo. Se on yksi
asioista, joka yhdistää Balck Coffeen ja MINIn.

Kun Sebastian ei enää pystynyt kilpailemaan
vamman takia, hän alkoi toteuttaa ideaansa kahvipaahtimosta. Tutkiessaan erikoiskahveja hän
ymmärsi kahviteollisuuden suuret ongelmat.
“90 % kaikesta kahvista tuotetaan nykyään täysin
kestämättömällä tavalla. Puolet kaikista kahvipavuista myydään niin halvalla, että ne eivät
kata edes tuotantokuluja. Aloin kyseenalaistaa
tätä toimintatapaa ja unelmoida kahvialan haastamisesta”, Sebastian kertoo.

Kilpapyöräilystä erikoiskahveihin.
Balck Coffeen käynnisti Sebastian Balck. Yritys tuo maahan erikoiskahveja, jotka erottuvat
tavallisesta teollisesta kahvintuotannosta. Kun
kahvi päätyy viljelmiltä kuppeihin läpinäkyvästi
ilman turhia välikäsiä ja tuottajien kannalta erittäin reiluin ehdoin, yritys voi tarjota luontaista

Yksilöllisyys ja intohimo luovat
hyvän pohjan yhteistyölle.
Yhteistyö Balckin kanssa on merkinnyt sitä, että
kaikki MINIn jälleenmyyjät tarjoavat vastuullista,
eettisesti tuotettua ja laadukasta kahvia aivan
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omalta tuottajaltamme. Yhteistyö tuntui luonnolliselta alusta alkaen.

“Pidän tietenkin nopeudesta ja ajamisen ilosta.
MINI on huippuhauska auto, se tuntuu vähän
kuin karting-autolta, jossa on lentokoneen ohjaamo. Olen aina pitänyt pienikokoisista autoista.
Tai eiväthän ne oikeastaan ole niin pieniä. Pidän
autoista, jotka eivät ole turhan suuria vaan urbaaneja, yksinkertaisia ja hauskoja ajaa”, Sebastian sanoo.

Haluamme tehdä yhteistyötä ihmisten ja yritysten kanssa, jotka pyrkivät tekemään osansa
asioiden parantamiseksi. MINI on aina tuntunut
haastajalta. Laatu ja toiminnan kestävyys yhdistävät meitä. Se on oikeastaan enemmän kuin
pelkkä auto. He sanovat usein, että auton pitää
olla yksilöllinen ja myös ostokokemuksen tulee
olla henkilökohtaisempi elämys kaikille aisteille.
Kysyimme, jos MINI haluaisi olla mukana vaikuttamassa asioihin kanssamme – ja he halusivat.
Olemme siis löytäneet hyvän pohjan yhteistyölle”,
Sebastian toteaa.

“Countryman on esimerkiksi hyvä ja suuri
perheauto, jolla on todella mukavaa ajella
pidempäänkin. Se voittaa kyllä kaikki perinteiset farmarimallit”, hän jatkaa.
Myös Plug-In Hybrid -mallista on tullut
suuri suosikki ja Sebastian uskoo, että
yhä useammat tulevat valitsemaan
sähköisemmän vaihtoehdon.

”Voimme jossain määrin samaistua MINIn matkaan pikkuautosta premium-merkiksi. Lisäksi
kyse on elämäntavasta ja persoonallisuudesta.
Persoonallisuus on osa toimintaamme samalla
tavalla kuin MINIllä”, hän lisää.

“Olen liikkunut tyttöystäväni kanssa
paljon Kalmarin keskustassa ja olen
todella pyrkinyt ajamaan sähköllä niin
paljon kuin mahdollista. Se tuntuu vieläkin
mukavammalta, kun ymmärtää miten paljon
rahaa säästyy polttoainekuluista”, hän sanoo
nauraen.

MINI työsuhdeautona.
Yhteinen arvopohja ei ollut ainoa syy, miksi Sebastian ja hänen työntekijänsä valitsivat MINIn
työsuhdeautoksi.
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MINI CLUBMAN
USKALTAA OTTAA TILAA.

5-OVINEN MINI.
VÄHÄN ENEMMÄN MINIÄ.

Etkö pelkää erottua joukosta? MINI Clubman
on siinä tapauksessa oikea vaihtoehto sinulle.
Siinä on viisi istuinpaikkaa, kuusi ovea, reilusti
jalkatilaa takana ja suurempi tavaratila. Se sopii
fiksuun arkiajoon yhtä hyvin kuin perheen
viikonloppuseikkailuille. Muista myös kätevät
verkkoon liitetyt ratkaisut, jotka tekevät autosta
vieläkin dynaamisemman ja avaavat uusia
mahdollisuuksia. Kaksiosainen tavaratila tekee
lastauksesta ja purkamisesta sujuvaa. Jos MINI
Clubmanin varusteena on Comfort Access, et
joudu edes avaamaan itse. Heilautat vain jalkaa

auton tavaratilan alla, niin takaovet avautuvat. Se
on kätevää, kun kädet ovat täynnä. Vaikuttava
muotoilu tekee tästä mallista erinomaisen kaikille,
jotka eivät taivu kompromisseihin. Voit myös
valita jonkin kolmesta varustetasosta: Essential,
Experience tai Maximise, jotta saat itsellesi
sopivan MINI Clubmanin. Lue lisää ja tutustu
MINI Clubmaniin osoitteessa MINI.fi

Kun elämäntilanteet muuttuvat, voit onneksi
aina löytää sopivan MINIn. 5-ovinen MINI on
kompromissiton ikoni, joka tarjoaa enemmän
mahdollisuuksia. Saat kaikki parhaat puolet
klassisesta 3-ovisesta MINIstä – selkeän
ohjautuvuuden, urheilulliset ajo-ominaisuudet
ja ikonisen muotoilun – mutta suuremmassa
koossa.

Teho: 136 –306 hv. Polttoaineen kulutus seka-ajolla, l/100 km:
6,3–8,1. CO2-päästöt g/km: 144 –184. Ympäristöluokka: EU6 d-temp.

MINIn innovatiiviset Matrix-LED-ajovalot
varmistavat parhaan näkyvyyden ja turvallisuuden. MINIn tavoin myös Yhdistyneen kunin-
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gaskunnan lipulla on pitkät ja ylpeät perinteet.
Nykyaikaiseen ajamiseen mukautetut vaikuttavat
LED-takavalot muodostavatkin Union Jack -lipun
kahdessa osassa. Tutustu 5-oviseen MINIin
mini.fi-sivuilla

Teho: 136–192 hv. Polttoaineen kulutus seka-ajolla, l/100 km:
5,9–6,6. CO2-päästöt g/km: 134–149. Ympäristöluokka: EU6 d-temp.
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MINI at WORK.
VALITSE SÄHKÖINEN TYÖSUHDEAUTO.

MININ AVULLA SAAT ENEMMÄN.

Yleensä sanotaan, että kaikkea ei voi saada.
Mutta MINI valmistaa autoja kaikille, jotka
pyrkivät juuri siihen. Jos suhtaudut tin
kimättömästi sekä työhön että vapaa-aikaan,
MINI on sinulle oikea valinta. Riippumatta
siitä valitsetko parannetun MINI Plug-In
Hybrid -mallin vai täyssähköisen MINIn, saat
nauttia hiljaisesta, tehokkaasta ja ketterästä
ajamisesta. Ajattele innovatiivista tekniikkaa
ja älykkäitä arkea helpottavia toimintoja. Saat
auton, joka sopii yhtä hyvin kaupunkiajoon
kuin seikkailuihinkin. MINI on työsuhdeautona mukava ja käytännöllinen. Mutta mikä
kaikkein tärkeintä – sillä ajaminen on hauskaa.
Ainutlaatuinen ja katseet kääntävä muotoilu
on tietenkin plussaa kaikille, jotka eivät pelkää
erottua massasta.

MINI on dynaaminen, hauska ja älykäs auto, jolla
saat enemmän irti arjesta. Jos valitset MINI:n
työsuhdeautoksi, kokonaiskulut ovat edulliset.
Järjestämme parhaan mahdollisen rahoituksen
MINIllesi räätälöidyillä ratkaisuilla, jotka sopivat
sinulle ja yrityksellesi. Kun hankit MINIn
työsuhdeautona, siihen sisältyy MINI Active
Safety, joka tekee ajamisesta turvallisempaa,
mukavampaa ja hauskempaa. MINI Connected
Drive tarjoaa verkkoyhteyksiä ja vapautta.
MINIn avulla saat yksinkertaisesti aina hieman
enemmän. Elämä on liian lyhyt valitaksesi tylsän
työsuhdeauton – valitse siis MINI.
Lue lisää yrityksille tarjoamistamme
rahoitusvaihtoehdoista: mini.fi/yritysasiakkaat
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#LifeWithMINI
Seuraa meitä matkallamme ja
jaa myös omia seikkailujasi.
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