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KeeP It MINI.



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. røngtentesten.
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 Net Spoke sølv 17” med dæk
Dunlop SP Sport Maxx rt2.

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

Komplette sommerhjul John Cooper Works grip Spoke
18” med dæk bridgestone Potenza inkl. runFlat.

Komplette sommerhjul Vent Spoke sølv 17” med dæk
Dunlop SP Sport Maxx rt2.

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

tilkøb af løse vinterdæk 16” Pirelli W210 SnowCon-
trol. Kun ved køb af et af ovenstående hjulsæt.

15 995 kr

17 995 kr

19 995 kr

15 995 kr

18 995 kr

3 995 kr

run-flat
technology

run-flat
technology

run-flat
technology



ekstralys i halogen eller leD.

Dør pin.

leD Daytime running lights.
Klassisk MiNi tilbehør. Fås i sort eller krom
finish. Vær opmærksom på at MINI med
lED-nærlys kræver en kontakt, der koster
790 kr.

Customize din låse pin fx i Union Jack,
Black Jack, Gold Jack, Vivid Green,
Speedwell blå, John Cooper Works Pro eller
Checkered Flag. Sælges i sæt af 2 stk.

Matcher udseendet af lED-nærlys og
ekstralys i lED.

tag Det PerSONlIgt,
DIN MINI, DIN StIl.

Ekstralys i halogen 5 430 kr

340 kr

4 950 kr

Ekstralys i lED 6 930 kr



Dekoration for panoramaglasstak.

bakspejl. Sidespejl. Side scuttles.

Findes i seks forskellige varianter
til MiNi med panorama-glastag.
På billedet ses varianten  
Checkered Flag i vit og sort.

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 seks forskellige varianter,
på billedet ses varianten Gold Jack.

2 160 kr

430 kr 1 480 kr 920 kr



MINI junior seat 2/3 i Union Jack-design.

MINI solskærme til sideruderne.

bagasjeromsmatte.

Plant baggagerumsgulv til MINI Clubman.

MiNi Junior Seat 2/3 er udviklet specielt til børn i vægtklassen 15 til 36 kg og en højde på ca. 95 til 150 cm,  
hvilket gør den perfekt egnet til aldersgruppen 3 til ca. 12 år. Stolen spændes fast ved hjælp af bilens
trepunktsele eller via de indbyggede iSOFiX-beslag. Stolen har desuden indbyggede airpads, som yder ekstra god
beskyttelse i hovedregionen, og som er dejligt bløde og komfortable ved daglig brug. MiNi signaturen, der er trykt på
ydersiden af kvalitetsstolen, ses også tydeligt udefra.

Med denne stilfulde, praktiske og slidstærke måtte, holder du bagagerum-
met fri for snavs og fugt. Måtten er vandtæt og fås i farven Essential Black 
med stofsøm og designer håndtag. Matcher perfekt til gulvmåtter i Essential 
Black. Tilbehøret forudsætter at bilen har plant baggagerumsgulv.

Til MiNi Clubman uden opbevaringspakke (option 493).

behagelIg reJSe.

3 270 kr

870 kr (2 stk)

680 kr

1 215 kr



MINI Navigationsystem.

Sportstriper. head-up skærm med navigation. gulvmatter i essential black.

“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 til MiNi Clubman i forbindelse med Connectivity pakke.

Sportsstriberne er udført i gennem-
farvet kvalitetsfolie og sælges i to 
forskellige kits (body & roof). Vælg 
mellem Aspen White, Chili Red, 
Melting Silver og Jet Black.

Med gratis navigation i Europa
og en app til din smartphone der
inkluderer kort, lysstyrkekontrol og
indstillinger for Head-up displayet.

Komplet sæt til for- og bagsædet i 
Essential Black med  
diamantmønster.

12 800 kr

1 350 kr (Roof)

1 610 kr (Body) 5 220 kr
780 kr  (gummimåtter)

1 060 kr  (stofmåtter)



MINI tagboks og med tagbøjler.

Komplet hjulsæt med 19” John Cooper Works radial Spoke 526 fælge.

Tag bare det hele med: Med plads til i alt 320 liter bagage har tagboksen plads til lidt af hvert – fx til hele fem par ski op 
til 180 cm i længden eller alt udstyret til strandferien. Boksen kan åbnes fra begge sider og er sikret med en 6-punkt-lås,
så den kun kan åbnes af dem, der har noget at gøre i tagboksen. 1913/638/402 mm (l/b/h), volumen 320 l.

Optimal design: kvalitet og vægtoptimeret tofarvet hjul i Brilliant Black og sølv
med Bridgestone Potenza S001 RFT dæk.

Klar tIl eVeNtyr.

Tagbøjler 1 980 kr
Tagboks 3 450 kr

24 995 kr

anhængertræk. Ski- og snowboardholder, aflåselig. Turcykelholderer, aflåselig.
Med anhængerstabilitetskontrol.
Når kuglehovedet er taget af, kan
man ikke se anhængertrækket.

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.

Transporterer op til 6 par ski, 4 par
ski og stave eller 2 snowboards og
1 par ski. Kun i kombination med
MiNi tagbøjler.

Cyklen lastes og låses enkelt med
låsesystemet der er styret af en
vridemekanisme. Passer også til
mountainbikes. Kun i kombination
med MiNi tagbøjler.

13 940 kr 1 140 kr 940 kr


