
De la aceste butoane mici se 
controlează sistemul de navigație.

chiar în condiții de aderență scăzută. Meritul îi 
revine tracțiunii integrale permanente, sistemul 
electronic de stabilitate nefiind nevoit să-și facă 
simțită prezența. 

Din start, cei care își cumpără un Pace-
man aleg să sacrifice latura practică în favoarea 
originalității.  Doar trei uși înseamnă acces greoi 
în spate, însă designul exterior atrage cu siguranță 
privirile oricui.  Aici și-au adus o contribuție im-
portantă și culoarea mașinii, și dungile negre de 
pe capotă și părțile laterale. La interior, spațiul 
pentru pasageri este surprinzător de bun chiar 
și pe locurile individuale din spate. Configurația 
interiorului e 2+2, ceea ce înseamnă că pasagerii 
din spate au parte de confort și spațiu pentru brațe 

și genunchi. Arhitectura bordului, cu vitezometrul 
gigantic amplasat central necesită acomodare, 
poate și din acest motiv Mini renunțând la ea în ca-
zul celei mai noi generații Mini Cooper. Altfel, bu-
toanele inspirate din domeniul aviatic arată extra-
ordinar și contribuie la farmecul interiorului, deși 
sunt mai puțin practice. Mașina de test a venit și cu 
o interfață specială pentru iPhone, amplasată în 
cotiera centrală, ce permite conectarea unui tele-
fon dotat cu aplicații menite să ofere informații le-
gate de performanțe, consum și traseele parcurse. 

Fiindcă avem de-a face cu o versiune vârf de 
gamă, trebuie să ne așteptăm la un preț pe măsu-
ră. Un Paceman JCW pleacă de la 38.812 euro, 
cu TVA. Are și dotări bune în echiparea stan-

dard, însă mașina de test a avut un preț final de  
46.809 euro, cu opționale precum jante aliaj de  
19 inchi, sistem de navigație, pachet de personali-
zare Chili și sistem audio Harman Kardon. 
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Mini Paceman JCW

Preț (euro)  38.812

Concurenți:   Audi Q3 2.0 TFSI

Putere maximă (CP/rpm) 218/6000

0–100 km/h (s) 6.9

Viteză maximă (km/h) 226

Consum mediu ECE (l/100 km) 7,4

Emisii CO2 (g/km) 172

Propulsie Benzină, L4, 1598 cmc, cuplu maxim 300 Nm/ 
2100 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 4 locuri. L x l x h: 4124 x 1786 x 1527 mm. 
Ampatament: 2596 mm. Volum portbagaj: 330–1080 l.  
Masă la gol: 1475 kg

Date tehniCe

Mini Paceman John 
Cooper Works este un 
crossover de care fie 
te îndrăgostești și ți-l 
cumperi cu inima, fie 
fugi din cauza limitărilor 
legate de utilitate și a 
prețului piperat. Oricum 
ar fi, mașina aceasta știe 
să nască pasiuni. 
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