
Den ultimative CO-PILOT.
MINI Value Service og Vejhjælp.



Hvis uheldet er ude.
Selv om du har et uheld med din MINI, så går turen videre. 
Det sikrer MINI Vejhjælp Mobile Care – den gratis mobi-
litetsgaranti fra MINI, der gælder i hele Europa. Ordningen 
gælder så længe du får udført service på et autoriseret MINI 
værksted i Danmark.Vi hjælper dig døgnet rundt, 365 dage 
om året. Bare ring på ovenstående nummer.  

Din livlinje: 
MINI Vejhjælp Mobile Care. 
+45 80 30 40 45

Her kan du se, hvilke tilbud vi har til din MINI lige nu:

 Olieservice - 1.199,- 
 Mikrofilter - 599,- 
 Bremseklodser for/bag inkl. sensor - 1.399,- 
 Batteriskift - 1.799,-**

* Kun i forbindelse med olieservice. 
** Prisen gælder ikke for biler med start/stop funktion. Spørg os om pris.

MINI Value Service er et skræddersyet serviceprogram med ekstremt konkur-
rencedygtige priser for udvalgte MINI modeller, hvor alt er inkluderet i prisen. Alt 
arbejde udføres af højtuddannede MINI mekanikere, der anvendes original MINI 
olie og originale MINI reservedele med to års garanti. Da alle autoriserede MINI 
værksteder i Danmark er miljøcertificerede efter ISO 14.001 standarden, er du også 
garanteret, at miljøpåvirkningen holdes på et absolut minimum. 

Til slut vasker og støvsuger vi også din MINI – alt sammen en del af den service, 
du får hos MINI. Som en ekstra fordel, er du også dækket af MINI Vejhjælp Mobile 
Care – uanset bilens alder – så længe du får udført service på et autoriseret MINI 
værksted i Danmark. 

Bundlinjen? Fremragende kvalitet og en rigtig god mavefornemmelse til en for-
bløffende konkurrencedygtig pris.

MINI Value Service.

 
De viste priser er maksimumpriser for det specificerede arbejde og gælder for alle MINI One, One D, 
Cooper, Cooper D og Cooper S (kun R50, R52 og R53). Priserne gælder ikke JCW-modeller.  
Priser er inkl. moms, forbrugsmaterialer, reservedele og arbejdstid. Der tages forbehold for fejl og 
ændringer i serviceomfang.


