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Ce poate fi mai britaniC deCât o Mașină cu faiMosul union 
JacK pe plafon? Chiar daCă este produs sub egida unui grup 

german, noul Mini și-a păstrat reputația de simbol.
bine cu propulsorul diesel, livrând, în cea mai 
mare parte a timpului, exact treapta de care ai 
nevoie. Din păcate, lipsesc padelele din spatele 
volanului, foarte utile pentru schimbarea ma-
nuală a treptelor.

Consumul mediu s-a ridicat la 6,5 l/100 km  
pentru drumuri extraurbane, însă  în oraș, cei 
care optează pentru acest Cooper SD trebuie să 
se obișnuiască să vadă medii și de 11 până la  
12 l/100 km,  atunci când traficul e aglomerat. 

Deși are cinci portiere, accesul în spate este 
în continuare destul de dificil din cauza dimen-
siunii ușilor posterioare. Persoanele mai înalte 
vor avea probleme în a se așeza pe banchetă. În 
spate pot lua loc doar doi pasageri, spațiul ne-
fiind tocmai punctul forte al lui Mini, dar să nu 
uităm că discutăm de o mașină care abia trece 
de 4 metri lungime.

Habitaclul are materiale în general peste 
medie, însă designul este cel care contează și 
aici, la fel ca la exterior. Vitezometrul a revenit 
în spatele volanului, odată cu noua generație, 
dar în rest, interiorul unui Mini e la fel de exo-
tic. Comutatoarele ce amintesc de cockpitul 
unui avion și luminile ambientale multicolore 
sunt la locul lor și le fac viața mult mai frumoasă 
șoferului și pasagerilor. 

Prețurile pentru gama Mini sunt unul din-
tre elementele care asigură faptul că nu vor 
fi foarte multe mașini de acest gen pe stradă.  
27.900 de euro reprezintă abia începutul 
atunci când vine vorba de un SD precum cel 
de test. Apoi, trebuie adăugate cutia automa-
tă Steptronic (1789 de euro, cu TVA), pache-
tul Chili (2842), farurile adaptive cu leduri 
(1042), ca să amintim doar câteva dintre do-

tări. Pachetul Chili poate fi considerat chiar  
o ofertă bună, pentru că vine cu jante de aliaj de 
17 inchi, climatizare automată, pilot automat 
cu funcție de frânare, pachet lumini și altele. În 
final, mașina de test ajunge să coste 40.455 de  
euro și încă ar mai fi lucruri de adăugat în ma-
terie de echipamente. 
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Deși acum are cinci uși, Mini nu pare 
să-și fi pierdut din aspectul deosebit. 

Mini Cooper SD 5 uși

Preț (euro) 27.900

Concurenți:   Audi A1, Fiat 500, DS3

0–100 km/h (s) 7.3

Viteză maximă (km/h) 223

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,1

Emisii CO2 (g/km) 107

Propulsie Motorină, L4, 1995 cmc, cuplu maxim  
360 Nm/1500–2750 rpm, cutie automată cu 6 trepte,  
tracțiune față 

Caroserie Hatchback cu 5 locuri. L x l x h: 4005 x 1727 x 
1425 mm. Ampatament: 2567 mm. Volum portbagaj:  
278– 941 l. Masă la gol: 1325 kg.

Date tehniCe

Alternativa diesel pentru 
Cooper S se prezintă bine 
în materie de dinamism, 
dar este ceva mai scumpă. 
Nu consumă tocmai puțin, 
chiar dacă, inițial, ne-am fi 
așteptat la altceva, dar măcar 
îi oferă senzații tari celui de 
la volan. 

C onCluzie

O serie de detalii pline de farmec au fost 
păstrate și la noua generație Mini.


