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DeSIgNet tIl DIN MINI.

Nürburgring-testen.
MINI original aluminiums-
fælge skal igennem kompro-
misløse udholdenhedstester
på den krævende og
legendariske bane.  
Vedvarende overlegen præsta-
tion er et krav trods kørsel på
kantsten, ekstreme sving,
høje hastigheder, og store
accelerations og ned-
bremsninger.

MINI originalhjul er resultatet af en kombination af de bedste dæk og fælge. De er omhyggeligt
testet og designet til hver af MINI modellerne, for at give de bedst mulige køreegenskaber og
sikkerhed. År efter år. Følgende er vigtige grunde til at vælge MINI originalhjul: 

Med den perfekte pasform bibeholdes bilens køreegenskaber, vibrationer undgås og risikoen
for fremskyndet slid på chassis og drivlinekomponenter minimeres.

Design som optimerer luftstrømning mindsker luftmodstand, køler bremserne, og blæser skidt
og partikler fra bremseskiverne ud. Med MINI vinterhjul er hele bilen dækket af garantien.

rDC trykovervågningssystem advarer, hvis trykket i nogle af dækkene falder, eksempelvis som
konsekvens af en punktering. Eftermonterede hjul kan mangle dette system, eller have  
trykovervågningssystemer, der ikke er kompatible med MINI. Dette kan lede til fejlagtige værdier og
indikationer.

runFlat-Dæk (tilvalg) giver dig muligheden for at fortsætte op til 80km med 80 km/t trods en
punktering. Du behøver altså ikke blive holdende på et trafikfarligt sted eller blive overrasket af
uventede udskridninger. RunFlat-Dæk findes som tilvalg til MINI.

Inden de godkendes, skal alle MINI original fælge igennem et omfattende testprogram. Dette
stiller betydelig hårdere krav end hos andre eftermarkedsproducenter. Nedenfor fremgår nogle
af testområderne:

aluminiumsfælgene
udsættes for aggressiv salt-
vandsspray i lang tid, for at
sikre langvarig korrosions-
modstand. Dette garanterer 
at finishen ikke påvirkes af 
årstidernes varierende
prøvelser.

Saltvandstesten. røntgentesten.
Med røntgen opdages
gas bobler, der kan være
opstået under støbningen.
opdages disse ikke kan det
være en potentiel sikkerhedsri-
siko. Undersøgelsen
sikrer altså høj stabilitet
og et godt forsvar imod
materialeudmatning, hvilket
betyder øget sikkerhed ved
høj belastning.



Komplette sommerhjul Cosmos Spoke sølv 17”  
med dæk Dunlop SP Sport Maxx rt.

Komplette sommerhjul tentacle Spoke sølv 17”  
med dæk Dunlop SP Sport Maxx rt.

Komplette sommerhjul high Spoke Orbit grey 18” med 
dæk Pirelli Cinturato P7 inkl. runFlat. 

Komplette sommerhjul Cosmos Spoke sort 17”  
med dæk Dunlop SP Sport Maxx rt.

Komplette sommerhjul Star Spoke sort 18” med dæk
bridgestone Potenza inkl. runFlat.

Komplette sommerhjul MINI Yours Vanity Spoke 18” 
two-tone med dæk bridgestone Potenza inkl. runFlat. 

14 995 kr*

14 995 kr*

21 275 kr

14 995 kr*

17 495 kr*

18 495 kr*

run-flat
technology

run-flat
technology

run-flat
technology

*tilkøb af løse vinterdæk 15” Michelin alpin a4 for 3 595 kr. Kun ved køb af et *-mærkeret hjulsæt.



Sportsstriber. bonnet stripes.

Dørpins.

lygtekrans i Piano black.

Sælges i to forskellige kits (body & roof). 
Vælg mellem aspen White, Chili red og 
Jet black.

Striberne til motorhjelmen fås i sort 
eller hvid og skruer helt op for motor-
sportsstemningen.

Matcher bakspejskappen, side scuttles eller
tagdekor perfekt, fås som styling  
black Jack, Union Jack, Gold Jack  
og John Cooper Works Pro.
Sælges i sæt på 2 stk.

Komplet sæt til for- og baglygter.

tag Det PerSONlIgt,
DIN MINI, DIN StIl.

1 870 kr

340 kr

3 570 kr

1 200 kr (roof)

1 500 kr (body)



tagdekoration.

Side Scuttles (stor).

Findes i seks forskellige varianter 
til MINI med panorama-glastag. Tre 
yderligere varianter findes til MINI 
med hvidt tag, og fem yderligere 
varianter til MINI med sort tag. 
Kan ikke monteres på MINI med
tagbøjler. På bilen ses ”Gold Jack”.

Findes i elleve forskellige vari-
anter, på billedet ses varianten 
Checkered Flag Grey/White.

2 160 kr

1 830 kr

bakspejl. Sidespejl. Side scuttles (lille).
Findes i otte forskellige varianter.
Kun til biler uden automatisk
dæmpning af blindende lys. På
billedet ses varianten Union Jack.

Findes i elleve forskellige vari-
anter, på billedet ses varianten
black Jack.

Findes i elleve forskellige vari-
anter, på billedet ses varianten 
Checkered Flag Grey/black.

430 kr 1 480 kr 920 kr



head-up skærm med navigation. Click & Drive for smarttelefoner.
Med gratis navigation i Europa og en app til din smart-
phone der inkluderer kort, lysstyrkekontrol og
indstillinger for Head-up displayet.

Den optimale løsningen for din smartphone! Passer til 
alle mobiler op til 78 mm bredde (inklusive iPhone 6+) 
og kan let foldes væk når den ikke bruges. Inkluderer 
USb-port til streaming og opladning fra bilen.

1 650 kr5 220 kr

MINI Click & Drive systemet og Head-up Displayet er den perfekte kombination til alle køreture. Ved at sammensætte 
disse produkter i din MINI får du navigation, streaming, information om bilen og opladning af din smartphone – alt 
sammen i dit synsfelt imens du kører.

behagelIg rejSe.

MINI Navigationsystem.
“om 500 meter er du fremme ved din destination... Med mindre du vil køre en omvej.” GPS, TMC og USb opdatering-
er får dig hurtigt fra a til b. Med MINI navigationssystemet med night mode og points-of interest søge funktion
farer du aldrig vild igen. Kortmaterialet kan have enkelte mangler, da dette opdateres løbende ud fra vejdirektorates
informationer med ca. 6 mdrs. forsinkelse. Kun i forbindelse med Connectivity pakke.

12 800 kr



bagagerumsbakke.

leD dørlister, Union jack.

gulvmåtter, komplet sæt.

ekstralys i halogen eller leD.

af skridsikkert, vandresistent of holdbart materiale. Let 
at rengøre.

Oplyst, fås i fire varianter.

I gummi eller velour. Findes i fire varianter, blandt 
andet Essential black der ses på billedet.

Klassisk MINI tilbehør. Fås i sort eller krom finish.  
Vær opmærksom på at MINI med LED-nærlys kræver 
en kontakt, der koster 790 kr ekstra.

500 kr  MINI 3-dørs

2 480 kr MINI 3-dørs og Cabrio 5 430 kr Ekstralys i halogen

2 700 kr MINI 5-dørs 6 930 kr Ekstralys i LED

580 kr  MINI 5-dørs 1 060 kr Tekstilmåtter Essential black

780 kr Gummimåtter Essential black 

Med det rigtige udstyr kan du gøre din MINI klar til nye eventyr og hårde udfordringer.

Klar tIl eVeNtYr.



MINI tuning Kit med sportsudstødning.

Tilbehøret i serien John Cooper Works Pro udtrykker eksklusiv stil og forbedrer køreoplevelsen. Det sportslige design, 
aerodynamik og chassiskomponenter er baseret på racing-arven fra John Coopers banebrydende Mini Cooper år 1961.

JCW Pro Tuning Kit til den nye MINI Cooper S 3-Dørs og MINI Cooper S 5-Dørs består af en effektforøgelse fra 192 til 
211 hestekræfter og et sportsudstødningsystem med bluetooth-kontrol. Sportsudstødningssystemet leverer en sporty lyd 
till din MINI, inklusive en bluetooth-kontrol så du indefra kabinen kan aktivere et banekørselsmodus. (ikke tilladt til brug 
på offentlig vej) med det heftigste lydbillede der nogensinde har været på en MINI. Sportsudstødningssystemet afsluttes 
med rørhaler i krom eller kulfiber med John Cooper Works-logo indgraveret.
Sportsudstødningssystemet fåes også til MINI John Cooper Works uden effektforøgelse (231 hk).

Fra raCerbaNeN tIl VejeN.

19 995 kr  Med rørhaler i krom.

jCW Pro leD-indstigningslister.

jCW Pro gulvmåtter.

jCW Pro nøgle-cover og strop. jCW komplett sommerhjulsæt.

alle priser er vejledende priser inklusiv moms og montering. Priser og monterings tider kan variere afhængigt af fabriksmonteret udstyr og stand. Lokale 
prisafvigelser kan forekomme. Med forbehold for fejltryk og fejlskrift. © MINI Danmark 2016, www.mini.dk.

Indbygget innovativ NFC-chip
så funktioner som volume, WiFi 
og bluetooth kan kontrolleres via 
smartphone.

Komplette sommerhjul 
John Cooper Works 
Cross Spoke 18” med 
dæk Pirelli Cinturato 
P7 inkl. runFlat.

360 kr 20 700 kr

2 480 kr 3-dørs/Cabrio

2 700 kr 5-dørs

1 210 kr

run-flat
technology


