
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MINI.



Η κινητικότητα εξελίσσεται διαρκώς και αυτό ισχύει και για την περίπτωση 
του νέου MINI Cooper SE. Η χαρακτηριστική του σχεδίαση ξυπνάει τα 
συναισθήματα και ο κινητήρας με την άφθονη ισχύ και τη σχεδόν αθόρυβη 
λειτουργία, δημιουργεί ένα αίσθημα ελευθερίας και οδηγικής διασκέδα-
σης.

Το MINI Cooper SE είναι ένα γνήσιο MINI και αυτό φαίνεται. Μόνο ορι-
σμένες εξωτερικές λεπτομέρειες μαρτυρούν ότι πρόκειται για ένα καθαρά 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που κινείται με μηδενικές, σε τοπικό επίπεδο, 
εκπομπές ρύπων. Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας του επιταχύνει με σπορ 
διάθεση, ενώ η χαρακτηριστική αίσθηση go-kart μετατρέπει τους δρόμους 
σε παιχνιδότοπο. Η μπαταρία του αποθηκεύει ενέργεια για έως και 270  
χιλιόμετρα. Η γρήγορη φόρτιση και η ακριβής πλοήγηση μέχρι τον επό-
μενο σταθμό φόρτισης μετατρέπουν ακόμη και τα μεγάλα ταξίδια σε μια 
χαλαρή και ευχάριστη εμπειρία.

CHARGED  
WITH PASSION.

Με την πρώτη ματιά, ένα γνήσιο MINI και παρ' όλα αυτά ιδιαίτερο: το εντυπωσιακό χρώμα Energetic Yellow 
για τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών, η μοναδική σχεδίαση ζαντών και το διακριτικό σήμα "E" 
στο κάλυμμα υποδοχής φόρτισης, επισημαίνουν διακριτικά την προσανατολισμένη στο μέλλον τεχνολογία 
κίνησης. Σε ό,τι αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις και στον διαθέσιμο χώρο, το ηλεκτρικό MINI Cooper SE 
δεν διαφέρει καθόλου από τη βενζινοκίνητη εκδοχή του. 



Στις συνεχώς αναπτυσσόμενες μητροπόλεις ισχύει ο κανόνας της δημιουργικής  
αξιοποίησης του λιγοστού χώρου. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει για περισσότερο  
από 60 χρόνια η φιλοσοφία και το σήμα της MINI. Το MINI Cooper SE συνεχίζει  
αυτήν την παράδοση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Τώρα μειώνει και το 
περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Εάν μάλιστα το ρεύμα φόρτισης προέρχεται από  
ανανεώσιμες πηγές, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κίνησή του εκμηδενίζεται.

Αυτό είναι φυσικά καλό για ένα αστικό περιβάλλον. Διότι λόγω του ότι το  
MINI Cooper SE κινείται χωρίς να εκλύει ρύπους στους δρόμους της πόλης, μπορούμε 
όλοι μας να αναπνεύσουμε πιο ελεύθερα. Ο αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας μειώνει  
επίσης την ηχορύπανση. Ο διακριτικός θόρυβος κίνησης για την προειδοποίηση  
των πεζών δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Ακόμη και ο ανεφοδιασμός γίνεται φθη-
νότερος και πρακτικότερος, διότι κάθε στάση σε έναν από τους 60.000 σταθμούς 
φόρτισης της Ευρώπης αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για τα ψώνια της ημέρας.

MINI ELECTRIC: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ. 



ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ.

Για πολλούς ανθρώπους με αστικό στιλ ζωής, ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας 
του MINI Cooper SE αποτελεί την ιδανική λύση. Η μπαταρία προσφέρει 
αυτονομία έως και 270 χιλιόμετρα, χωρίς κανέναν περιορισμό στον χώρο 
φόρτωσης. Και σε επίπεδο εξοπλισμού, το MINI Cooper SE διακρίνεται για 
την πληρότητά του.

ΕΚΔΟΣΗ S.
ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.

Περισσότερα στο MINI.com.gr

 - Σπορ δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, σπορ καθίσματα για οδηγό 
και συνοδηγό, Σύστημα συναγερμού 
 - MINI Driving modes, Φόρτιση εναλλασσόμενου και συνεχές  ρεύματος
 - Προβολείς και προβολείς ομίχλης LED, Αισθητήρας φώτων και βροχής
 - Αυτόματος κλιματισμός, Cruise Control με λειτουργία φρεναρίσματος, 
Ακουστική προειδοποίηση πεζών

 - Σύστημα πλοήγησης MINI Connected με οθόνη αφής 16,4 c m/6,5",  
Πληροφορίες Κυκλοφορίας σε Πραγματικό Χρόνο, αυτόματες  
online ενημερώσεις χαρτών και Apple CarPlay, Ψηφιακός πίνακας οργάνων
 - 3 σχέδια ζαντών, 2 χρώματα αμαξώματος, δυνατότητα επιλογής χρωμάτων  
αντίθεσης και διακοσμητικών στοιχείων



ΕΚΔΟΣΗ M.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

 - Όλα τα στοιχεία της έκδοσης S
 - Driving Assistant με βασιζόμενο σε κάμερα σύστημα 
υποβοήθησης οδηγού, Cruise control
 - Έλεγχος Απόστασης Στάθμευσης (PDC) πίσω,  
κάμερα οπισθοπορείας με γραμμές καθοδήγησης 
 - Σύστημα άνετης πρόσβασης, Υποβραχιώνιο εμπρός,  
Πακέτο αποθηκευτικών χώρων
 - Interior Style Piano Black, Εξωτερικό πακέτο καθρεπτών
 - Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα σε συνδυασμό  
υφάσματος / δέρματος Black Pearl Carbon Black
 - Επιπρόσθετα χρώματα αμαξώματος Chili Red, British  
Racing Green και Midnight Black, επιπλέον επιλογές ζαντών 
ελαφρού κράματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ.
Για την εξατομικευμένη προσαρμογή του 
MINI Cooper SE στο προσωπικό σου γούστο 
φροντίζουν τα 3 πρόσθετα πακέτα εξοπλι-
σμού M, L και XL. Περιλαμβάνουν καινοτό-
μα χαρακτηριστικά, στοιχεία υψηλής ποιότη-
τας και πολλές επιλογές άνεσης πέραν του 
βασικού εξοπλισμού.

Επίσης ανοίγουν τον δρόμο για νέες δυνατό-
τητες επιλογής χρωμάτων και ζαντών. Όπως 
και στην Έκδοση S μπορούν και εδώ να επι-
λεχθούν τα χρώματα Aspen White και Jet 
Black ως χρώματα αντίθεσης για την οροφή 
και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρε-
πτών. Ως χρώματα διακοσμητικών στοιχείων 
για τα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών 
και την μπροστινή μάσκα διατίθενται τα 
Energetic Yellow και Vigorous Grey.

ΕΚΔΟΣΗ L. 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ELECTRIC ΕΜΦΑΝΙΣΗ.

 - Όλα τα στοιχεία της έκδοσης M
 - Σύστημα πλοήγησης MINI Connected Plus  
με οθόνη αφής 22,4 cm/8,8", λειτουργία διαιρούμενης οθόνης

 - MINI Connected XL συμπεριλ. ασύρματης λειτουργίας φόρτισης 
για το κινητό τηλέφωνο και 2η θύρα USB
 - Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης, MINI Head-Up Display,  
προσαρμοζόμενοι προβολείς LED τεχνολογίας Matrix, 
 Αισθητήρας παρκαρίσματος εμπρός – πίσω
 - Σύστημα ηχείων HiFi Harman Kardon 
 - Interior Style MINI Electric, καθίσματα σε δέρμα Cross Punch  
Carbon Black

ΕΚΔΟΣΗ XL. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.

 - Όλα τα στοιχεία της έκδοσης L
 - Δερμάτινο τιμόνι MINI Yours
 - Interior Style MINI Yours με φωτιζόμενο σχέδιο Union Jack  
στη διακοσμητική λωρίδα κόκπιτ
 - Απόχρωση MINI Yours Enigmatic Black ως 6ο χρώμα επιλογής
 - Επενδύσεις καθισμάτων MINI Yours σε δέρμα  
Lounge Carbon Black
 - Αποκλειστικά διαθέσιμες ζάντες ελαφρού κράματος 
17" Roulette Spoke 2-tone 
 - Πανοραμική γυάλινη οροφή

Περισσότερα στο MINI.com.gr



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΕΙ.

Στο MINI Cooper SE είναι λίγα τα στοιχεία που δείχνουν από την αρχή ότι κάθεσαι  
στο τιμόνι ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μόλις πατηθεί το κίτρινο κουμπί εκκίνησης, 
ένα ηχητικό σήμα καταδεικνύει ότι ο ηλεκτροκινητήρας είναι έτοιμος για εκκίνηση.  
Ο διαθέσιμος χώρος είναι ίδιος με το βενζινοκίνητο μοντέλο, ακόμη και στα δύο πίσω 
καθίσματα. Κατά την επιλογή των Interior Style, τα πακέτα σχεδίασης διευκολύνουν 
την απόφαση.

Το Interior Style MINI Electric, που έχει εξελιχθεί ειδικά για το MINI Cooper SE,  
περιλαμβάνει υποβραχιόνια θυρών και Knee Rolls σε Carbon Black, διακοσμητικές 
λωρίδες πόρτας σε κομψό Piano Black και μια διακοσμητική λωρίδα κόκπιτ σε  
αποκλειστική σχεδίαση MINI Electric. Σε αυτά προστίθενται τα ταιριαστά πατάκια 
με λογότυπο Electric και κίτρινες διακοσμητικές ραφές. Τα καθίσματα διαθέτουν  
επένδυση με δέρμα Cross Punch Carbon Black.



Από το 1959, η σχεδίαση των MINI είναι απαράμιλλη και μοναδική και πάντα  
μπροστά από την εποχή της. Το MINI Cooper SE ερμηνεύει εκ νέου αυτήν την 
παράδοση με έναν ηλεκτρικό τρόπο. Το πόσο εμφανείς θα είναι οι αντίστοιχες  
λεπτομέρειες, το ορίζεις εσύ, καθώς για τα διακοσμητικά στοιχεία στους εξωτερι-
κούς καθρέπτες και το φαρδύ διακοσµητικό κάλυµµα στο μπροστινό μέρος μπο-
ρείς να επιλέξεις μεταξύ του καλαίσθητου γκρι και του έντονου κίτρινου χρώματος.

Λόγω των περιορισμένων αναγκών ψύξης του ηλεκτροκινητήρα, το μπροστινό  
τμήμα είναι κλειστό για λόγους βελτίωσης της αεροδυναμικής. Το λογότυπο  
MINI Electric στο κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης δείχνει που βρίσκεται το  
σημείο φόρτισης. Και επειδή δεν χρειάζεται εξάτμιση, το MINI Cooper SE  
διαθέτει στο πίσω μέρος έναν διαχύτη. Μαγνήτη για τα βλέμματα αποτελούν  
επίσης οι προαιρετικές ζάντες ελαφρού κράματος 17" Electric Corona Spoke 
2-tone με τη φουτουριστική τους σχεδίαση.

Διατίθενται αποκλειστικά για το MINI Cooper SE: οι ζάντες ελαφρού κράματος Electric Corona Spoke 2-tone και τα 
πλαϊνά διακοσμητικά των φτερών με λογότυπο Electric. Προαιρετικά μπορεί επίσης να επιλεχθεί για το διακοσµητικό 
κάλυµµα στο μπροστινό τμήμα και τα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών η έντονη απόχρωση Energetic Yellow. Τα 
πίσω φώτα LED με σχέδιο Union Jack και οι μπροστινοί προβολείς LED συμπεριλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ.

1 Διατίθεται από την Έκδοση S και επάνω | 2 Διατίθεται από την Έκδοση M και επάνω | 3 Διατίθεται στην Έκδοση XL | 4 Το Energetic Yellow για τα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και την μπροστινή μάσκα δεν  
διατίθεται για αυτήν την επιλογή χρώματος.

Επιπρόσθετα στα χρώματα του βασικού εξοπλισμού Moonwalk 
Grey και White Silver διατίθενται στις Εκδόσεις M, L και XL τα 
British Racing Green, Chili Red και Midnight Black. Αποκλειστικά 
για την Έκδοση XL προστίθεται επίσης το Enigmatic Black.

Περισσότερα στο MINI.com.gr

British Racing Green 2/4 Midnight Black 2 Chili Red 2/4

White Silver 1

Aspen White Jet Black Vigorous Grey Aspen WhiteJet Black

Χρώμα αντίθεσης οροφής: Χρώμα καλυμμάτων εξωτερικών καθρεπτών:

Enigmatic Black 3

Moonwalk Grey 1

Energetic Yellow



Η επιτάχυνση είναι εκπληκτική και χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης:  
Το MINI Cooper SE με ισχύ 135 kW/184 PS επιταχύνει από στάση 
στα 100 km/h σε 7,3 δευτερόλεπτα. Ο ηλεκτροκινητήρας θέτει τη 
μέγιστη ροπή στρέψης των 270 Nm αμέσως στη διάθεση του οδηγού,  
ανεξάρτητα από τον αριθμό στροφών. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει στα 
150 km/h. Για τη χαρακτηριστική αίσθηση go-kart της MINI φροντί-
ζει το χαμηλό κέντρο βάρους και το βελτιωμένο σύστημα πρόσφυσης 
Active Slip Regulation (ASR). Με τα προγράμματα οδήγησης MINI 
μπορούν να μεταβληθούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των βασι-
κών υποσυστημάτων του MINI Cooper SE. Προσφέρονται οι επιλογές 
SPORT, MID, GREEN και η ιδιαίτερα αποδοτική GREEN+.

Φυσικά το MINI Cooper SE δεν διαθέτει πεντάλ γκαζιού αλλά πεντάλ 
ρεύματος. Με το πεντάλ αυτό επιταχύνει δυνατά και φρενάρει με 
ακρίβεια, μέχρι να ακινητοποιηθεί. Όποιος αξιοποιήσει αυτήν τη λει-
τουργία του "ενός πεντάλ", ανακτά μέσω της λειτουργίας ανάκτησης 
ενέργειας ένα μέρος της κινητικής ενέργειας.

ΠΛΗΡΗΣ 
ΙΣΧΥ ΑΠΟ 
ΣΤΑΣΗ.

1 Διατίθεται από την Έκδοση M και επάνω | 2 Διατίθεται στην Έκδοση XL | 3 Διατίθεται στην Έκδοση S

1   17" Electric Corona Spoke 2-tone

2   17" Cosmos Spoke Black 1

3   17" Tentacle Spoke 1

4   17" Roulette Spoke 2-tone 2

5   16" Electric Revolite Spoke 3

6   16" Loop Spoke

1 3

4

2

5 6



Η ηλεκτροκίνηση εξαπλώνεται όλο και πιο γρήγορα. Αυτό φαίνεται  
άλλωστε και από την ταχύτατη αύξηση του αριθμού των σταθμών 
φόρτισης. Το 2017 ήταν ήδη περισσότεροι από 60.000 στην Ευρώπη 
και από αυτούς οι περίπου 3.000 ήταν σταθμοί ταχείας φόρτισης. Οι 
σταθμοί φόρτισης DC φορτίζουν την μπαταρία του MINI Cooper SE 
στο 80 % σε μόλις 35 λεπτά. Στο σπίτι ή στην εργασία, αυτό επιτυγχά-
νεται με το MINI Wallbox σε 2,5 ώρες με ισχύ φόρτισης 11 kW. Με 
ένα πρόσθετο καλώδιο φόρτισης που συμπεριλαμβάνεται στον βασικό 
εξοπλισμό, το MINI Cooper SE μπορεί φυσικά να φορτιστεί σε οποια-
δήποτε απλή οικιακή πρίζα.

Κατά την οδήγηση του MINI Cooper SE, η εφαρμογή MINI Connected 
App δείχνει τον ταχύτερο δρόμο για τον επόμενο σταθμό φόρτισης. 
Κατά τη φόρτιση, η εφαρμογή αυτή δείχνει την τρέχουσα κατάσταση 
φόρτισης και την αντίστοιχη εφικτή αυτονομία. Πριν από την εκκίνηση, 
υπάρχει επίσης η δυνατότητα ρύθμισης της εσωτερικής θερμοκρασίας 
του MINI Cooper SE μέσω μιας ειδικής εφαρμογής.

Περισσότερα στο MINI.com.gr

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗ. 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ CO
2
 ΑΠΟ 

ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ;
Κατά τη λειτουργία τους, τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως 
το MINI Cooper SE, απελευθερώνουν σαφέστατα λιγότερο CO

2
 

από τα αντίστοιχα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, 
ακόμη και με το τρέχον μίγμα ρεύματος από μη ανανεώσιμες 
πηγές. Εάν η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως 
ο άνεμος, ο ήλιος ή το νερό, οι εκπομπές CO

2
 είναι μηδενικές.

ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΟΥ;
Εάν καλύπτεις καθημερινά 100 χιλιόμετρα, μπορείς να φορτίσεις  
την απαιτούμενη ενέργεια σε έναν σταθμό ταχείας φόρτισης DC σε 
περίπου 23 λεπτά, σε έναν σταθμό φόρτισης AC ή σε ένα Wallbox 
σε περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά και σε μια απλή οικιακή πρίζα σε 
6 ώρες. Οι χρόνοι φόρτισης αφορούν στο 80% της χωρητικότητας 
της μπαταρίας.

ΕΙΝΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; 
Η τιμή αγοράς του ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι μεν ψηλότερη 
από ένα βενζινοκίνητο, αλλά το κόστος κίνησης είναι πολύ 
χαμηλότερο. Η ενέργεια για 100 km στοιχίζει στο MINI Cooper SE 
περίπου 1,8 ευρώ (σε 0,12 ευρώ/kWh και 14,8 kWh/100 km). 
Στο MINI Cooper, η ίδια απόσταση στοιχίζει περίπου 8,5 ευρώ 
(κατανάλωση 5,5 l/100 km, τιμή βενζίνης 1,53 ευρώ/λίτρο). Σε 
ετήσια χιλιομετρική απόσταση 15.000 km εξοικονομείς έτσι πάνω 
από 900 ευρώ ανά έτος. Το παράδειγμα αυτό είναι ενδεικτικό.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ;
Στις αστικές περιοχές της Ευρώπης, το σύστημα πλοήγησης 
MINI βρίσκει σχεδόν παντού έναν σταθμό φόρτισης σε μικρή 
απόσταση. Η συμβουλή μας, για να αισθάνεσαι απόλυτα 
ασφαλής: υπολόγισε την επόμενη στάση φόρτισης σύμφωνα με 
το πρόγραμμα λειτουργίας Comfort. Ακόμη και εάν η κατάσταση 
γίνει πραγματικά οριακή, μπορείς να φτάσεις με ασφάλεια στον 
προορισμό επιλέγοντας το πρόγραμμα λειτουργίας Eco.

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ;
Οι ηλεκτροκινητήρες περιέχουν λιγότερα κινούμενα μέρη από τους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης. Συνεπώς το κόστος συντήρησης 
είναι χαμηλότερο. Οι ηλεκτροκινητήρες δεν χρειάζονται αλλαγή 
λαδιών και συμπλέκτη, ενώ λόγω της λειτουργίας ανάκτησης 
ενέργειας είναι επίσης χαμηλότερη η φθορά των φρένων. Όλα 
αυτά μειώνουν το κόστος συντήρησης. Και η μπαταρία καλύπτεται 
από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ;
Σε πολλές χώρες, η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων υποστηρίζεται 
με κρατικές επιχορηγήσεις υπό μορφή έκπτωσης στην τιμή 
πώλησης. Στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται 
προς το παρόν εξ’ ολοκλήρου από το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης 
και τα τέλη κυκλοφορίας.

MINI.com.gr/electric

Το MINI Electric δεν αλλάζει μόνο την ενέργεια, με την οποία μετακινούμα-
στε από το σημείο Α στο σημείο Β. Γνώρισε ένα σύστημα κίνησης, που έχει να 
προσφέρει πολλά περισσότερα από μια τεχνολογική καινοτομία. Ανακάλυψε 
ένα νέο αίσθημα ζωής, νιώσε την άμεση επιτάχυνση του ηλεκτροκινητήρα, 
μάθε να κερδίζεις ενέργεια με τη λειτουργία του ενός πεντάλ και απόλαυ-
σε τη χαλαρωτική ηρεμία της σχεδόν αθόρυβης οδήγησης. Κλείσε ένα test 
drive στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων ΜΙΝΙ.

MINI.com.gr/electric

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ  
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ;



Τεχνικά Στοιχεία MINI Cooper SE

Ηλεκτροκινητήρας / μπαταρία υψηλής τάσης

Μέγιστη ισχύς kW (PS) 135 (184)

Ενεργειακή χωρητικότητα (μικτή / καθαρή) kWh 32,6/28,9

Επιδόσεις / αυτονομία

Επιτάχυνση 0–100 km/h s 7,3

Επιτάχυνση 0–60 km/h s 3,9

Μέγιστη ταχύτητα km/h 150

Ηλεκτρική αυτονομία (NEDC ελάχ./μέγ.) * km 242/270

Διάρκεια φόρτισης / κατανάλωση

Διάρκεια φόρτισης (για 0 – 80 % σε 11,2 kW) hh:mm 2:30

Διάρκεια φόρτισης (για 0 – 80 % σε 50 kW) hh:mm 0:36

Κατανάλωση ρεύματος (NEDC ελάχ./μέγ.) μικτή * kWh/100 km 14,8–16,8

* Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης ενέργειας υπολο-

γίστηκαν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EΚ) 715/2007, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί
και ισχύει κατά τη χρονική στιγμή της έγκρισης τύπου. Τα στοιχεία αφορούν αυτοκίνητο με βασική 
διαμόρφωση στη Γερμανία και στο εύρος τιμών λαμβάνονται υπόψη ο προαιρετικός εξοπλισμός, καθώς 
και οι διαφορετικές διαστάσεις τροχών και ελαστικών που διατίθενται για το επιλεγμένο μοντέλο και 
που ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά τη διαμόρφωση. Οι τιμές για τα αυτοκίνητα Diesel βασίζο-
νται ήδη στο νέο κανονισμό WLTP (Εναρμονισμένη Παγκοσμίως Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχη-
μάτων) και έχουν μετατραπεί σε ισοδύναμες τιμές του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (NEDC), 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των αυτοκινήτων.

© BMW AG, Μόναχο / Γερμανία. 
Η ανατύπωση, ακόμα και τμήματος του 
παρόντος, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης 
άδειας της BMW AG, Μόναχο.

Αυτό το έντυπο παρουσιάζει μοντέλα, στοιχεία 
εξοπλισμού και δυνατότητες διαμόρφωσης 
(βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός) που 
προσφέρει η BMW AG για τα αυτοκίνητα της 
γερμανικής αγοράς. Σε άλλες χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να παρατηρη-
θούν αποκλίσεις στα στοιχεία εξοπλισμού και 
τις δυνατότητες διαμόρφωσης του βασικού και 
προαιρετικού εξοπλισμού που περιγράφονται 
σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο. Ο Επίσημος 
Έμπορος MINI θα χαρεί να σε ενημερώσει 
για όλες τις λεπτομέρειες. Με την επιφύλαξη 
κάθε δικαιώματος αλλαγής στην κατασκευή 
και τον εξοπλισμό. H BMW Hellas δε φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά λάθη ή 
λάθη που οφείλονται στη μετάφραση/απόδοση 
του παρόντος.
Μετά από την ολοκλήρωση της φάσης χρήσης,  
όλα τα οχήματα μπορούν φυσικά να ανακυκλω-
θούν και να επαναξιοποιηθούν. Περισσότερες 
πληροφορίες για την επιστροφή του παλαιού 
σου οχήματος θα βρεις στο MINI.com.gr

facebook.com/mini.hellas

Περισσότερα για την MINI: 
MINI.com.gr 
ή από το κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών MINI: 
Τηλέφωνο: 210 9118018
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MINI.com.gr
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Εκτυπώθηκε στην Γερμανία.


