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Mii - Tekniset tiedot

1.0 60 hv Ecomotive

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

3-sylinterinen bensiinimoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
999
44 (60) / 5000-6000
95 / 3000-4300
EU6
Bensiinin monipistesuihkutus
5-vaihteinen käsivaihteisto
110 A / 320A (59 Ah)
Hammashihna
-

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

161
14,4
17,5

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

940
1290
350
/
-/50

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Bensiini 95 E10
4,9 (NEDC)
3,7 (NEDC)
4,1 (NEDC)/5,1-5,6 (WLTP)
97 (NEDC)/115-125 (WLTP)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Mii - Tekniset tiedot

1.0 75 hv Start&Stop aut.

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

3-sylinterinen bensiinimoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
999
55 (75) / 6200
95 / 3000-4300
EU6
Bensiinin monipistesuihkutus
5-vaihteinen automatisoitu vaihteisto
110 A / 320A (59 Ah)
Hammashihna
-

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

172
13,9
-

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

931
1300
369
/
-/50

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Bensiini 95 E10
4,9 (NEDC)
3,8 (NEDC)
4,2 (NEDC)
98 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Mii - Tekniset tiedot

1.0 68 hv Ecofuel

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

3-sylinterinen bensiinimoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
999
50 (68) / 6200
90 / 3000
EU6
Bensiinin monipistesuihkutus
5-vaihteinen käsivaihteisto
110 A / 320A (59 Ah)
Hammashihna
-

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

164
16,3
19,5

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1031
1370
339
/
-/50

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Maakaasu / bensiini 95 E10
3,6 kg (NEDC)
2,5 kg (NEDC)
2,9 kg (NEDC)
83 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Mii - Mitat
Ulkomitat
Pituus / leveys / korkeus (mm)
Akseliväli (mm)
Raideleveys edessä / takana (mm)

3557 / 1645 / 1478
2420
1428 / 1424

Tavaratila
Tavaratilan tilavuus (l)
Polttoainetankin tilavuus (l)

251 (Ecofuelissa 213)
35 l (Ecofuelissa 10 l bensiinitankki, yhteensä 11 kg kaasutankit)
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Mii - Mitat
Mittapiirros
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Mii - Vakiovarusteet
Reference 5-ov.-varustelu Mii
Ulkopuoliset varusteet
- 14" teräsvanne ja pölykapselit
- 175/65 R14 matalan vierintävastuksen renkaat
- renkaiden paikkausaine ja kompressori
- korinväriset puskurit
- mustat ulkopeilien kotelot ja ovenkahvat
- sisältä säädettävät ulkopeilit
- sävylasit
- urheilullinen alusta (Ecofuelissa Ecofuel-alusta ja jousitus)
- halogeeniajovalot
- päiväajovalot (halogeeni)

-

(valikkokieli englanti)
2 kaiutinta
nopeusmittari - kierroslukumittari - polttoainemittari
Start&Stop-järjestelmä ja jarrutusenergian talteenotto
nelinopeuksinen lämmityslaite
takalasin pyyhin ja pesin
takalasin lämmitys

Sisäpuoliset varusteet
- 4 istuinpaikkaa
- niskatuet kaikilla istuinpaikoilla (2+2)
- ohjauspyörän korkeuden säätö
- yhdessä osassa kaadettava takaistuin
- kuljettajan häikäisysuojissa korttipidike
- etumatkustajan häikäisysuojassa peili
- hansikaslokero (avoin)
- tavaratilan suojapeite
- lämmitettävät etuistuimet
- mukiteline keskikonsolissa edessä ja takana
- säilytyslokerot etuovissa
- takaovien ikkunat tuuletustoiminnolla
- manuaalisesti himmennettävä taustapeili
- kumimattosarja

Turvallisuusvarusteet
- kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt
- sivuturvatyynyt edessä (pää-rintakehäturvatyynyt)
- turvavyömuistutin etu- ja takaistuimilla
- matkustajan turvatyynyn poiskytkentä
- Isofix -lastenistuinten kiinnitys takaistuimella
- Isofix/ Top Tether -kiinnityspisteet takaistuimella
- kiristimillä varustetut kolmipisteturvavyöt edessä
- kaksi kolmipisteturvavyötä takana
- ABS-jarrut
- ASR-luistonestojärjestelmä
- ESC elekroninen ajonvakautusjärjestelmä
- EBA hätäjarrutusassistentti
- hill hold -mäkilähtöavustin
- rengaspainevaroitin (tuotantoviikosta 22/2014 alkaen)

Toiminnalliset varusteet
- ajovalojen korkeussäätö
- sähkömekaaninen ohjaustehostin
- 12V virran ulosotto edessä
- SEAT Sound System 1.1 audiojärjestelmä CD/MP3 aux-in
(valikkokieli englanti) tuotantoviikosta 34/16 alkaen You&Mii
Music audiojärjestelmä CD/SD-muistikorttipaikka/aux-in
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Mii - Vakiovarusteet
Style 5-ov.-varustelu Mii
(lisänä/erona Reference 5-ov.-varusteluun)
Ulkopuoliset varusteet
- 14" teräsvanteet ja koristekapselit
- 175/65 R14 matalan vierintävastuksen renkaat
- korinväriset ovenkahvat ja ulkopeilien kotelot
- 1.0 75 automaatissa ei urheilullista alustaa

Sisäpuoliset varusteet
- kuljettajan istuimen korkeussäätö tuotantoviikkoon 30/2018
saakka
- kahdessa osassa taitettava takaistuimen selkänoja
- suljettava hansikaslokero
- krominväriset ovenkahvat sisällä

Toiminnalliset varusteet
- sähkösäätöiset ja -lämmitettävät ulkopeilit
- sähkötoimiset ikkunat edessä
- kauko-ohjattu keskuslukitus
- Start&Stop-järjestelmä ja jarrutusenergian talteenotto
- 6 kaiutinta tuotantoviikkoon 30/2018 saakka
- manuaalinen ilmastointi
- You&Mii Music+ audiojärjestelmä CD/SDmuistikorttipaikka/aux-in/USB (valikkokieli englanti)
- ajotietokone ja monitoiminäyttö (englanninkielisiä)
- tuotantoviikosta 31/2018 alkaen 2 kaiutinta
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