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Mobiliteyi değiştirmek ve kentsel alanları yaratıcı bir şekilde kullanmak MINI'nin ayırt 
edici özelliğidir. Tamamen elektrikli MINI Cooper SE, bu geleneği ileriye dönük bir şekilde 
sürdürüyor. Egzoz ve egzoz dumanı olmadan CO2 ayak izinizi azaltarak atmosfer için fayda
lı bir şeyler yapıyor. Kullanılan akım eğer yenilenebilir kaynaklardan geliyorsa, yolculuğun 
CO2 yükü sıfıra bile düşürülebilir. Sessiz elektrikli motoru trafik gürültüsünü azaltır ve 
yolculuklarınızı daha ekonomik hale getirir. 232 kilometreye * kadar bir menzile yetecek 
enerjiyi, Türkiye'deki 600'den fazla şarj istasyonu noktasında veya evde şarj edebilirsiniz.

* WLTP test döngüsünü temel alan, öngörülen ölçüm yöntemine göre. 

1959'DAN BERİ GELECEĞE DÖNÜK.

Tarzı tipik MINI. Sadece dışarıdan görülen detay
lar, yeni MINI Cooper SE'nin yalnızca elektrikle  
ve yerel olarak hiç emisyon yaratmadan çalıştığını 
gösterir. Elektrikli motor sayesinde, sadece 7,3 sa
niye içinde 0'dan 100 km/s'ye ulaşır, tipik Gokart 
hissi ise dar virajlarda büyük bir sürüş keyfi sunar.

Akım pedalıyla MINI Cooper SE'yi güçlü bir şekilde 
hızlandırabilir ya da hassas bir şekilde frenleyebi
lirsiniz. Özel "Rejeneratif frenleme teknolojisi" ile 
her frenlemede hareket enerjisinin bir kısmını geri 
kazanırsınız.



İçten yanmalı motor yerine anlık tork.  
135 kW/184 BG ve 270 Newtonmetre tork ile yeni MINI Cooper SE 
heyecan verici hamleler sunar. Elektrikli motor, devir sayısından 
bağımsız güç sağlar, şehir içi trafiği için oldukça güçlü bir argüman. 
Düşük ağırlık merkezi ve özel Active Slip Regulation (ASR) çekiş 
sistemi, sportif yol tutuşu sağlar. MINI Sürüş Modları ile MINI  
Cooper SE'nin tepki davranışı her an değiştirilebilir. SPORT'tan MID'e 
ve GREEN'den çok tasarruflu GREEN+'a.

Sonraki şarj istasyonunu gösteren hassas navigasyon, hızlı şarj ve 
2 standart şarj kablosu sayesinde daha uzun yolculukların tadını 
çıkarabilirsiniz. Bir DC şarj istasyonu, sadece 35 dakikada menzilin 
% 80'ini sağlar. Evde veya işte, MINI Wallbox bunu 11 kW şarj gü
cüyle 2,5 saatte başarır. Üstelik MINI Cooper SE gerekirse herhangi 
bir ev prizinde de şarj edilebilir.

HEYECAN  
VERİCİ DERE-
CEDE BASİT: 
ELEKTRİKLİ 
SÜRÜŞ.

* Pazara bağlı olarak

BİR E-OTOMOBİL BİR YANMALI MOTORDAN DAHA  
AZ MI CO

2
 ÜRETİR?

Enerjisi yenilebilir olmayan kaynaklardan gelse bile, MINI Cooper SE 
gibi mevcut elektrikli otomobiller çalışırken benzer bir yanmalı 
motora göre çok daha az CO

2
 yayar. Enerji rüzgar, güneş veya su 

gibi yenilenebilir kaynaklardan geliyorsa, CO
2
 emisyonları sıfıra 

düşer.

HER GÜN İŞE GİDİP GELEN BİRİ OLARAK NE KADAR  
SÜRE ŞARJ ETMELİYİM?
Günde 100 kilometre yol alırsanız, bir DC hızlı şarj istasyonun
dan  ihtiyacınız olan enerjiyi yaklaşık 23 dakika içinde, bir AC  
şarj istasyonundan veya Wallbox'unuzdan yaklaşık 2 saat 15  
dakika içinde ve basit bir ev prizinden ise 6 saatte şarj edebi
lirsiniz.

HER YERDE BİR ŞARJ İSTASYONU BULABİLİR MİYİM?
Otomobilinizi şarj etmek için Türkiye’deki 600’den fazla şarj  
istasyonu noktasından yararlanabilirsiniz. Güvenliğiniz için bir 
sonraki şarj duraklamasını konfor moduna göre hesaplamanızı 
öneririz. Gerçekten şarjınız zor yetişecek duruma gelirse Eco 
moduna geçerek hedefinize güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN BAKIM MALİYETİ NEDİR?
Elektrikli motorlar içten yanmalı motorlardan daha az hareketli 
parça içerir. Böylece bakım işleminde tasarruf edersiniz. Elekt
rikli motorlar yağ değişimi gerektirmez, debriyaj gerektirmez 
ve geri kazanım sayesinde fren aşınması daha düşüktür.  
Elektrikli otomobillerin getirdiği bu avantajlar bakım maliyet
lerini düşürür. Üstelik batarya için 8 yıl / 100.000 km* (hangisi 
önce dolarsa) garanti süreniz olacak.



GELECEK İÇİN  
TASARLANDI.

Yeni MINI Cooper SE'nin elektrikli torkuyla geleceğe  
giden yoldasınız. Donanım seçimi sırasında kişisel 
zevklerinize uyum sağlaması açısından 3 aşamalı bir 
yapılandırma sunulur. Birinci aşamada donanım paketi 
seçeneklerinden birini seçersiniz: Classic, Signature 
veya Iconic. Bunların her biri ilave fonksiyonel paketler-
le tam ihtiyacınıza göre uyarlanabilir. Üçüncü aşamada 
otomobilinizi, seçtiğiniz bağımsız  seçeneklerle kişisel-
leştirebilirsiniz.

Bu sayfadaki önceden yapılandırılmış 3 seçenek, paket-
lerin hangi donanım seçeneklerini sunduğunu göster-
mektedir. Donanım paketleri hakkında daha fazla bilgiyi 
MINI Yetkili Satıcınızdan veya mini.com.tr adresinden 
öğrenebilirsiniz.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEN STANDART 
DONANIM.

CLASSIC DONANIM PAKETİ.

- 16" Revolite Spoke Alüminyum Alaşım Jantlar
- Double Stripe Siyah Kumaş Döşeme
- Panorama Cam Tavan
- LED Farlar ve LED Sis Farları
- İki Bölgeli Otomatik Klima
- Katlanır Yan Aynalar
- Ambiyans Aydınlatma
- AC ve DC Hızlı Şarj
- Akustik Yaya Koruma
- Fren Fonksiyonlu Hız Sabitleyici
- Radio MINI Visual Boost
- Çok Fonksiyonlu Gösterge
- Arka Park Mesafe Kontrolü

KAPSAMLI DONANIMLARIN 
TÜMÜ ELİNİZİN ALTINDA.

DAHA FAZLA TEKNOLOJİ VE DONANIM.

ICONIC DONANIM PAKETİ.

SIGNATURE DONANIM PAKETİ.

- MINI Yours Enigmatic Black Renk Seçeneği
- 17" Roulette Spoke Siyah Alüminyum Alaşım Jantlar
- MINI Yours Lounge Carbon Black Deri Koltuk
- MINI Yours Nappa Deri Direksiyon
- Adaptif LED Farlar
- MINI Head-Up Display
- Harman Kardon Ses Sistemi
- Kablosuz Şarj Sistemi
- MINI Alüminyum İç Kaplama
- MINI Connected XL

- RunFlat Lastikler
- 17" Electric Power Spoke Alüminyum Alaşım Jantlar
- Blackpearl Siyah Kumaş / Suni Deri Koltuklar
- Ön ve Arka Park Mesafe Kontrolü
- Park Asistanı
- Geri Görüş Kamerası
- Isıtmalı Ön Koltuklar
- MINI Navigasyon
- Akıllı Telefon Arayüzü
- Konfor Erişim Sistemi
- Sürüş Asistanı
- Isıtmalı Direksiyon
- MINI Electric İç Kaplama
- Antrasit Tavan Döşemesi

Signature donanım paketi, Classic donanım paketi kapsamındaki bütün özellikleri içerir. Iconic donanım paketi, Signature donanım paketi kapsamındaki bütün özellikleri içerir. İlgilendiğiniz MINI’ye özel paket içeriklerine dair 
daha detaylı bilgi için Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları ile iletişime geçebilirsiniz.



HER ŞEY ELEKTRİKLİ  
GÖRÜNÜMÜNÜZ İÇİN.

British Racing Green Midnight Black

Chili Red 1

White Silver

Enigmatic Black 

Moonwalk Grey

Tavan kontrast rengi: Yan ayna kapaklarının rengi:

Jet BlackMultitone 2 Aspen White Aspen WhiteJet BlackEnergetic Yellow

1 Opak | 2 Sadece belirli gövde renkleri ve Jet Black yan ayna kapaklarıyla birleştirilebilir

Her donanım paketi için eşsiz renk seçenekleri sunulur. Fabrika çıkışlı olarak ilk kez sunulan  
özel Multitone tavan 2, çok renkli geçişli, etkili bir boya varyantıdır. Yan ayna kapakları Energetic 
Yellow veya gövde renginde mevcuttur; tavan ve yan ayna kapakları için ise diğer kontrast renkler 
olarak Aspen White ve Jet Black mevcuttur. 16 veya 17 boyutlarındaki alüminyum alaşım  
jantlara yönelik bir örneği aşağıda görebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için: mini.com.tr

1   17" Electric Power Spoke 2 tonlu

2   17" Tentacle Spoke black

  3   17" Scissor Spoke 2 tonlu

4   17" Rail Spoke 2 tonlu

5   17" Roulette Spoke 2 tonlu

6   16" Victory Spoke black

21 3

4 5 6



2

4

3

5 61

Koltuklar için çeşitli renk ve malzeme seçenekleri mevcuttur. İster kumaş, ister  
kumaş/suni deri, ister deri seçin; her durumda, seçtiğiniz tarzı otomobilin içine  
yansıtan iç mekan öğelerinin bir kombinasyonu mevcuttur. Aşağıda seçebileceğiniz 
koltuk tasarımlarının bir örneğini görebilirsiniz.

MINI YOURS Deri Lounge Carbon Black. 
Mükemmel konfor, başlığın ön tarafındaki tipik 
İngiliz Union Jack tasarımı, çarpıcı kenar şeritle-
ri, kusursuz işçilik. MINI Yours spor koltuklarda 
gösterilen bu özel çabanın ne kadar değerli oldu-
ğunu her yolculukta daha fazla hissedersiniz. 1

1 Koltuk oturma bölgeleri, arka koltuk arkalığı ve ön ve arka başlıklar deri kaplıdır | 2 Koltuk oturma bölgeleri ve arka koltuk arkalığı deri kaplıdır

1    MINI Yours Deri Lounge  
Carbon Black 
Spor Koltuk

2    Black Pearl Kumaş/ 
Suni Deri Kombinasyonu 
Spor Koltuk

3    Satellite Grey Chester2 Deri 
Spor Koltuk

4    Carbon Black Cross  
Punch2 Deri 
Spor Koltuk

5    Carbon Black Suni Deri 
Spor Koltuk

6    Carbon Black  
Double Stripe Kumaş 
Standart Spor Koltuk

EN SEVDİĞİNİZ  
YERİ BULUN.

İÇ KAPLAMA YÜZEYLERİ.İÇ KAPLAMA ŞERİTLERİ.

Carbon Black Satellite Grey Piano Black Electric

İç kaplama yüzeyleri, iç mekan tasarımını tamamlar. Piano Black 
rengi standart olarak mevcuttur. Electric tonu seçildiğinde, iç 
kaplama yüzeyleri MINI Cooper SE'ye özel renklerden birinde 
sunulur.

İç kaplama şeritleri, kapı kol dayaması ve sağ ön kokpit ara  
yüzeyi renkleriyle uyumludur ve seçilen tarzı en ince ayrıntısına 
kadar rafine eder. 
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DONANIMLA 
ŞARJ EDİLMİŞ.
Seçtiğiniz donanım paketi opsiyonel olarak sunulan, çeşitli 
fonksiyonel donanımlarla zenginleştirilebilir. En son teknoloji 
merkezi sürüş bilgilerini görüş alanınıza taşıyan MINI Head-Up 
Display (1) ile yolculuğunuz daha keyifli hale gelir. 
Geri görüş kamerası (2), şerit terk uyarısı, fren fonksiyonlu hız 
sabitleyici ve üstün teknoloji sürüş asistanı sürüş konforunuzu 
artırır. Isıtmalı koltuklar ve direksiyon simidi, otomatik klima, 
ön kol desteği, yan ayna paketi (3) ve konfor erişimiyle MINI 
Cooper SE'de geçirdiğiniz zaman daha da eğlenceli hale gelecek.
 
MINI'nizi isteklerinize göre tamamlamak için, şık Piano Black 
dış kaplama (4), matris LED farlar (4), geniş panoramik cam 
tavan (5) veya 12 hoparlörlü 360 watt Harman Kardon® HiFi 
sistemi (6) gibi çeşitli bireysel seçenekler de opsiyonel olarak 
sunulmaktadır.

Mevcut tüm paketler ve özelleştirilmiş seçeneklerle ilgili daha 
fazla bilgi için: mini.com.tr
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MINI'NİZE İYİ BAKIN.
MINI SERVICE INCLUSIVE.
Her şey bir arada. Hayat pek çok sürprizle dolu ve artık tüm yeni maceralarınızı  
paylaşmaya hazır, güvenilir bir arkadaşınız var, çünkü MINI'niz bakımlarının ne  
zaman yapılacağı konusunda sizi uyarır.
Servis maliyetlerini düşürmek için MINI Service Inclusive var. Yeni bir MINI satın  
alırken veya ilk bakım öncesi Service Inclusive tekliflerini alırsınız, yalnızca bir kez  
ödeme yaparsınız ve dahil olan tüm servis ve bakım işlerini seçtiğiniz süre içinde  
yaptırabilirsiniz. MINI'niz her zaman en iyi ellerde - Türkiye'nin her yerindeki tüm  
katılan MINI Yetkili Servislerinde. 
Daha fazlasını öğrenmek için lütfen ziyaret edin: mini.com.tr

ELEKTRİKLE  
HAREKETE GEÇİN.
Elektriğin gücünden ilham alın, A noktasından B noktasına 
gitmek için yeni bir yol deneyin. MINI Cooper SE ile mobili-
tenin yeni yüzünü keşfetmek için geç kalmayın.
 
Test sürüşü sırasında kendi CO2 ayak izinizi sürdürülebilir 
bir şekilde azaltmanın ne kadar kolay ve etkileyici olduğunu 
deneyimleyebilirsiniz. MINI Cooper SE'nin "akım pedalı" ile 
nasıl hızlanabileceğinizi ve frenleme sırasında enerjiyi nasıl  
geri kazanabileceğinizi test edin. MINI Yetkili Satıcınızla bir 
test sürüşü randevusu belirleyin veya talebinizi çevrimiçi 
olarak gönderin.

mini.com.tr/tr_TR/test-surus-formu

MINI ŞARJ HİZMETLERİ. 
MINI ŞARJ KABLOSU. – Kendi Wallbox’unuz ile otomobilinizi 
evinizde daha kolay şarj edebilirsiniz. Wallbox kurulumu için 
Esarj ile iletişime geçerek esarj.com/MINI adresinden Wallbox 
kurulum ve keşif talebinizi yapabilirsiniz.

MINI EŞARJ ÜYELİK. – Halka açık lokasyonlarda otomobilinizi 
şarj etmek için esarj.com/MINI adresinden üyelik kartı talebinizi 
oluşturabilirsiniz. Esarj uygulamasını telefonunuza indirip, üyelik 
kartınız ile kolayca hizmet almaya başlayabilirsiniz.

MINI WALLBOX. – Wallbox'ınızı veya trifaze evde şarj 
kablonuzu kullanarak otomobilinizi evde şarj edebilirsiniz. 
Ayrıca otomobilinizi, Türkiye'deki birçok ev dışı AC veya DC 
şarj istasyonunda da şarj edebilirsiniz.
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Tarzınızı geleceğe taşıyın. Yeni MINI Electric, estetik taleplerinizi karşılamak için size çok daha 
fazla seçenek sunar.

MINI Night Jack yan ayna kapakları, MINI'nizi daha da kişisel kılan, daha şık bir görünüm ihtiyacınızı 
mükemmel şekilde karşılar ve otomobilinizde size özel bir dokunuş sağlar.

MINI spor kaput şeritleriyle, MINI'nize daha fazla ifade katın. MINI Electric'iniz modern teknoloji 
ile orijinal tarz arasındaki boşluğu, klasik bir dokunuşla doldurur.

Daha fazla bilgi için: mini.com.tr 

ELEKTRİKLİ TARZ.

1  MINI spor kaput şeridi. 2  MINI Night Jack yan ayna kapakları. 3  MINI Wallbox. 

2 3



© BMW AG, Münih/Almanya. 
Kısmen de olsa alıntı yapmak sadece 
BMW AG, Münih firmasının yazılı  
izniyle mümkündür.

Bu el ilanı, BMW AG tarafından Türkiye pazarı 
için sunulan otomobillerin modellerini, donanım 
kapsamlarını ve konfigürasyon olanaklarını 
(standart donanım ve opsiyonel donanım) içerir. 
Her bir modelin standart donanımlara  
ve opsiyonel donanımlara ilişkin donanım kapsam-
ları ve konfigürasyon olanakları, bu ortamın 
redaksiyonu 01.01.2021 tarihinde tamamlandıktan 
sonra veya Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerinde 
farklı olabilir. MINI Yetkili Satıcınız size bulun-
duğunuz bölgedeki güncel bilgileri vermekten 
memnun olacaktır. Tasarım ve donanım ile ilgili 
değişiklik haklarımız saklıdır.

Teknik veriler MINI Cooper SE

Elektrik motoru/yüksek gerilim bataryası

En yüksek güç kW (PS) 135 (184)
Enerji içeriği (brüt/net) kWh 32,6/28,9

Sürüş performansı/menzil

İvmelenme 0 –100 km/s sn 7,3

İvmelenme 0 –60 km/s sn 3,9

Azami hız km/s 150

Elektrikli sürüş menzili (WLTP min./maks.) * km 215

Şarj süreleri/tüketim

Şarj süreleri (11,2 kW'da %0 - 80 için şarj süreleri) ss:dd 2 sa 30 dak
Akım tüketimi (WLTP min./maks.) brüt * kWh/100 km 17,5

* Akım tüketimi ve elektrikli menzil ile ilgili bilgiler kombine test çevriminde VO (EU) 715/2007 
yönetmeliğinin güncel hali çerçevesindeki ölçme yöntemlerine göre belirlenmiştir. Bu değer 
bölgeleri, seçilen tekerlek ve lastik ebadından ortaya çıkan farkları dikkate almaktadır.

 
Yeni binek aracın resmi yakıt tüketimine ve resmi spesifik CO2 emisyonlarına yönelik bilgileri,  
tüm satış noktalarında, Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1,  
73760 Ostfildern'de ve dat.de/co2/ altında ücretsiz olarak sunulan "Yeni binek aracın yakıt tüketimi, 
CO2 emisyonları ve akım tüketimi kılavuzu"nda bulabilirsiniz.

facebook.com/MINITurkiye

Mart 2021
mini.com.tr
5 11 999 088 80 3 2021

Almanya’da basılmıştır.

MINI hakkında ayrıntılı bilgi için: 
mini.com.tr
veya MINI müşteri hizmetleri.
Telefon: 0850 252 20 20

@miniturkiye


