
MINI ORIGINAL TILBEHØR.
FOR ALLE NYE MINI MODELLER.

KEEP IT MINI.
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FORDI DIN MINI ER PRÆCIS 
SOM DU - INDIVIDUEL.
Som MINI-kører har du taget et aktivt valg. 
Du vil være anderledes, unik og nyde den  
fantastiske følelse, det er at køre en MINI. 
Den følelse kan du som MINI-kører også  
opleve om vinteren takket være de rette fælge 
og dæk til dine køreforhold. Samme følelse 
kan du opleve, når du besøger dit værksted, 
der med det samme kan diagnostisere din bils 
servicebehov via nøgleaflæsning. Det  
vigtigste for os er, at du får god service og  
en sikker køreoplevelse, hvorfor vi også laver 
en grundig visuel besigtigelse af din bil og 

kontrollerer alt fra bremsebelægninger og 
oliestand til dækmønster og viskerblade.

Vi har også autostole, tagbokse og alle de  
almindelige tilbehør, men typisk med  
mulighed for et ekstra twist – for eksempel 
hvide sportstripes til vores sorte tagboks. Den  
måske vigtigste grund til at vælge en MINI er 
muligheden for at skille dig ud, at skabe en 
personlig bil, som ingen anden du render ind i 
på din vej. Derfor vil vi med dette katalog vise 
dig, hvordan du kan personificere din MINI.

GODT AT VIDE NÅR DU LÆSER DETTE 
KATALOG. Alle priser i denne folder er anbe-
falede mindstepriser inklusiv moms, eksklu-
siv monteringsomkostninger. 

Priser og monteringstider kan variere 
afhængigt af bilens fabriksudstyr og stand. 
Kontakt derfor dit autoriserede værksted for 
et specifikt tilbud. Gælder i hele 2017.
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MINI SERVICE INCLUSIVE PAKKER. 
FORDELE SÅ UNIKKE SOM EN MINI.
100% STYR PÅ OMKOSTNINGERNE. 
Med fleksible pakker fra MINI Service 
Inclusive behøver du ikke at bekymre dig 
om udgifter til vedligeholdelse, service eller 
slitage. For en engangsbetaling får du en lang 
række serviceydelser, som er gyldige på 
verdensplan − naturligvis inklusive de 
nødvendige originale MINI reservedele og 
original MINI motorolie. Afhængigt af 
aftalens indhold kan du vælge en MINI 
Service Inclusive-pakke med 3 års løbetid op 
til 100.000 km (alt efter hvad du først når). 

MINI Repair Inclusive fås med gyldig-
hedsperiode fra 3 til 5 år eller antal kørte 
km 200.000. Pakken er gældende fra bilens 
første indregistreringsdato og udløber, når 
enten tiden eller kilometerne er overskredet. 
Det kan til enhver tid betale sig at investere i 
et problemfrit bilejerskab uden den mindste 
bekymring. Særligt fordi pakkerne kan over-
føres til en ny ejer, hvilket er med til at hæve 
gensalgsværdien af din MINI.

MINI SERVICE & REPAIR INCLUSIVE.
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SERVICEOMFANG.
Service Inclusive-avtalen omfatter alle vedlikeholdsarbeider inkludert nødvendige MINI  
originaldeler og olje. Service Inclusive Plus-avtalen omfatter både servicearbejde og udskiftning 
af nedslidte sliddele (bremseklodser, -skiver, kobling og viskerblade, max. en gang årligt) inkl. de 
nødvendige originale MINI reservedele.

INDHOLD I MINI SERVICE INCLUSIVE-PAKKER SERVICE PLUS

Servicering/udskiftning af luftfilter, mikrofilter, tændrør, bremsevæske X X

Motorolieskift inkl. oliefilter (inklusive top-up olie efter behov) X X

Vognkontrol i henhold til bilens servicebog X X

Vedligeholdelse/servicering af bremseklodser, for og bag X

Vedligeholdelse/servicering af bremseskiver, for og bag X

Vedligeholdelse/servicering af kobling i tilfælde af slitage X

Udskiftning af viskerblade én gang om året, hvis nødvendigt X

MINI SERVICE & REPAIR INCLUSIVE.
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MINI SERVICE & REPAIR INCLUSIVE.

MINI REPAIR INCLUSIVE. 

KOM SIKKERT VIDERE MED MINI VEJHJÆLP MOBILE CARE.

MINI Repair Inclusive forlænger den 
mekaniske nybilsgaranti og giver dig således 
mulighed for fortsat at gøre krav om afhjælp-
ning af fejl og mangler gældende efter de ind-
ledende 24 måneder. Såfremt der skulle opstå 
behov for reparation af bilen i aftaleperioden 
eller inden for det aftalte antal kilometer, er 
udgifterne til reparation også dækket. 

Pakken fås med en gyldighedsperiode på op 
til 5 år fra bilens 1. indregistreringsdato og 
op til 200.000 km. MINI garantiforlængelse 
kan kombineres med alle MINI Service 
Inclusive-pakker. 

Selv om du har et uheld med din MINI, så 
går turen videre – med garanti. Det sikrer 
MINI Vejhjælp Mobile Care – den gratis 
mobilitetsgaranti fra MINI, der gælder i 
hele Europa. Ordningen gælder 5 år fra 
købet af din MINI, den gælder døgnet 

rundt og omfatter meget mere end bare 
almindelig vejhjælp. Vi hjælper dig 
døgnet rundt, 365 dage om året. Ring til 
dette nummer, hvis du har et uheld med 
din MINI i Danmark eller i Europa: 
+45 80 30 40 45.
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MINI SERVICE & REPAIR INCLUSIVE.

PRISLISTE. 

3 år eller 200.000 km Repair  2 175   

4 år eller 200.000 km Repair  4 834   

5 år eller 200.000 km Repair  10 273   

MINI REPAIR INCLUSIVE. 

MINI SERVICE INCLUSIVE. 

3 år eller 40.000 km
Service  2 836   

Plus  6 303   

3 år eller 60.000 km
Service  5 568   

Plus  10 820   

3 år eller 100.000 km
Service  8 299   

Plus  20 275   

Alle priser er i Danske kroner og inklusive moms. Priserne er gældende fra marts 2017.  
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
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KOMPLETTE HJUL.

BEHOLD KØREOPLEVELSEN 
ÅRET RUNDT.
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.

RunFlat-Dæk 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. Med 
RunFlat-Dæk gælder mobilitetsgarantien 
som en yderligere garanti for altid at kunne 
komme videre. RunFlat-Dæk findes som 
tilvalg til MINI. Spørg din forhandler for mere 
information.

RDC trykovervågningssystem advarer, hvis 
trykket i nogle af dækkene falder, eksem-
pelvis som konsekvens af en punktering. Ef-
termonterede hjul kan mangle dette system, 
eller have trykovervågningssystemer, der ikke 
er kompatible med MINI. Dette kan lede til 
fejlagtige værdier og indikationer.
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KOMPLETTE HJUL.

TESTET HÅRDT AF 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. 

NÜRBURGRING-TESTEN
Original Aluminiumsfælge
skal igennem kompromisløse
udholdenhedstester på den 
krævende og legendariske bane.
Vedvarende overlegen præstation
er et krav trods kørsel på kantsten, 
ekstreme sving, høje hastigheder, 
og store accelerations og 
nedbremsninger.

SALTVANNSTEST
Aluminiumsfælgene udsættes for 
aggressiv saltvandsspray i lang tid, 
for at sikre langvarig korrosions-
modstand. Dette garanterer
at finishen ikke påvirkes af 
årstidernes varierende prøvelser.

RØNTGENTEST
Med røntgen opdages gas bobler, 
der kan være opstået under 
støbningen. Opdages disse ikke kan 
det være en potentiel sikkerhedsrisiko.
Undersøgelsen sikrer altså høj 
stabilitet og et godt forsvar imod
materialeudmatning, hvilket betyder 
øget sikkerhed ved høj belastning.
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DÆK GARANTI.

GARANTERET KVALITET.
Kombinationen af hjul og dæk skal være 
perfekt, fordi vejen er der aldrig. Du vil altid 
have en sikker base at køre på med originale 
MINI dæk eller komplette MINI hjulsæt.

DIN EKSTRA FORDEL.
MINI dækforsikring er gyldig i 36 måneder 
fra købsdatoen og tilbyder dig omfattende 
beskyttelse. MINI’s dækforsikring dækker:
– Dækskader forårsaget af en spids genstand
(f.eks. søm eller glasskår).*
– Skader forårsaget ved påkørsel af kantsten.*
– Hærværk.*
– Tyveri.*

Kun dækkene forsikres. Tyveri eller 
beskadigelse af fælge bliver ikke dækket*

OP TIL 100 % OMKOSTNINGSDÆKNING.
MINI stjernemærket er din garanti for top-
kvalitet. Hvis du har brug for at anmelde et 
krav, skal du blot kontakte dit MINI service-
værksted. Med MINI’s dækforsikring 
refunderes op til 100 % af omkostningerne til 
køb af et nyt dæk i forbindelse med et krav.**

Den 36 måneders garanti begynder den dag, 
du køber dækkene hos dit MINI service-
værksted. Det første år er der 100 % om-
kostningsdækning, det andet år 75 % og det 
tredje år 50 %. Du kan køre med ro i sindet og 
uden ekstra omkostninger. Vi garanterer, at 
du får fuld glæde af dine originale MINI dæk 
lang tid fremover.

I DET FØRSTE ÅR

100%

I DET ANDET ÅR

75%

I DET TREDJE ÅR

50%

* Ved køb af et dæk med MINI Stjernemærke og ved modtagelse af garantibeviset, opnår køberen – i en periode på 36 måneder 
fra indgåelsen af købsaftalen – en erstatningsgaranti for skader på dækket forårsaget af spidse genstande, sammenstød med kant-
stenen, tyveri eller hærværk fra Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München, Tyskland. Køberens lovpligtige 
garantirettigheder gælder stadig i tillæg til MINI‘s dækforsikring og forbliver upåvirket af denne. Du kan se de vilkår og
betingelser for MINIs dæk forsikring ved at kontakte din MINI servicepartner eller på vores hjemmeside www.MINI.dk 
** Eksklusiv montering.
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TIL MINI 3-DØRS, 5-DØRS & CABRIO.

17” COSMOS SPOKE 
SØLV.

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

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 595 kr*

17” TENTACLE SPOKE.

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

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 595 kr*

17” COSMOS SPOKE 
SORT.

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

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 595 kr*

14 995 krVejl. pris inkl. 
montering. 14 995 krVejl. pris inkl. 

montering.14 995 krVejl. pris inkl. 
montering.

18” STAR SPOKE.

Komplette sommerhjul Star Spoke 
18” med dæk Bridgestone Potenza 
inkl. RunFlat.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 595 kr*

18” VANITY SPOKE.

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

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 595 kr*

17 495 krVejl. pris inkl. 
montering. 18 495 krVejl. pris inkl. 

montering.

18” HIGH SPOKE.

Komplette sommerhjul High Spoke 
Orbit grey 18” med dæk Pirelli 
Cinturato P7 inkl. RunFlat.

20 125 krVejl. pris eks. 
montering.

* Priserne gælder kun for tilkøb af løse vinterdæk 4 x Michelin Alpin 175/65-15 til MINI Cooper og Cooper D med 15” standardfælge, inkl. montering og moms. 

SOMMERHJUL.
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TIL MINI 3-DØRS, 5-DØRS & CABRIO.

15” STÅLFÆLGE.

Stålfælge 15” med Pirelli W 210 Snowcontrol 3. Passer 
ikke til MINI Cooper S, SD & John Cooper Works.*

15” HELI SPOKE.

Heli Spoke 15” med Pirelli W 210 Snowcontrol 3. Passer 
ikke til MINI Cooper S, SD & John Cooper Works.* 

6 870 kr 8 500 kr

* Mobilitetskit kræves for dæk uden RunFlat for at opfylde kravene til MINI Mobile Care. Spørg din sælger for mere information. Mobilitetskittet omfatter en kraftig kom-
pressor, dæklappegel, handsker og forskellige ventiladaptere, der for eksempel også kan anvendes til cykler. Gælder MINI 3/5-dørs fra modelår 2014 & MINI Cabrio fra 
modelår 2016.

16” RADIAL SPOKE 508 SØLV.

Radial Spoke 16” med Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 
inkl. RunFlat. Passer ikke til John Cooper Works.

12 250 krVejl. pris eks. montering.

Vejl. pris eks. montering.

16” RADIAL SPOKE 508 SORT.

Radial Spoke 16” med Dunlop SP Winter Sport 3D ROF 
inkl. RunFlat. Passer ikke til John Cooper Works.

12 350 kr

VINTERHJUL.

Vejl. pris eks. montering.

Vejl. pris eks. montering.
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16” LOOP SPOKE.

Loop Spoke 16” med Pirelli W 210 Snowcontrol 3 inkl. 
RunFlat. Passer ikke til John Cooper Works.

12 550 krVejl. pris eks. montering.

TIL MINI 3-DØRS, 5-DØRS & CABRIO.

17” COSMOS SPOKE.

Cosmos Spoke 17” med Dunlop SP Winter Sport 4D ROF 
inkl. RunFlat. Passer ikke til John Cooper Works.

15 350 krVejl. pris eks. montering.

17” JCW TRACK SPOKE.

John Cooper Works Track Spoke 17” med Dunlop SP 
Winter Sport 4D ROF inkl. RunFlat.

15 950 krVejl. pris eks. montering.

* Mobilitetskit kræves for dæk uden RunFlat for at opfylde kravene til MINI Mobile Care. Spørg din sælger for mere information. Mobilitetskittet omfatter en kraftig kom-
pressor, dæklappegel, handsker og forskellige ventiladaptere, der for eksempel også kan anvendes til cykler. Gælder MINI 3/5-dørs fra modelår 2014 & MINI Cabrio fra 
modelår 2016.

17” JCW DOUBLE SPOKE.

John Cooper Works Double Spoke 17” Dunlop SP Winter 
Sport 3D ROF inkl. RunFlat. 

14 950 kr

VINTERHJUL.

Vejl. pris eks. montering.
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TIL MINI CLUBMAN.

17” NET SPOKE.

Komplette sommerhjul Net Spoke 
sølv 17” med dæk Dunlop SP Sport 
Maxx RT2.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

18” STAR SPOKE SØLV.

Komplette sommerhjul Star Spoke 
sølv 18” med dæk Bridgestone 
Potenza inkl. RunFlat.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

17” VENT SPOKE.

Komplette sommerhjul Vent Spoke 
sølv 17” med dæk Dunlop SP Sport 
Maxx RT2.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

15 995 krVejl. pris inkl. 
montering. 17 995 krVejl. pris inkl. 

montering.15 995 krVejl. pris inkl. 
montering.

18” STAR SPOKE SORT.

Komplette sommerhjul Star Spoke 
sort 18” med dæk Bridgestone 
Potenza inkl. RunFlat.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

18” JCW GRIP SPOKE.

Komplette sommerhjul John Cooper 
Works Grip Spoke 18” med dæk 
Bridgestone Potenza inkl. RunFlat.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

18 995 krVejl. pris inkl. 
montering. 19 995 krVejl. pris inkl. 

montering.

19” RADIAL SPOKE.

Komplet hjulsæt med 19” John 
Cooper Works radial Spoke 526 fæl-
ge. Kvalitet og vægtoptimeret tofar-
vet hjul i Brilliant Black og sølv 
med Bridgestone Potenza S001 RFT 
dæk.

24 995 krVejl. pris eks. 
montering.

* Priserne gælder kun for tilkøb af løse vinterdæk 4 x Pirelli W210 SnowControl 195/60-16 til MINI Cooper og Cooper D med 16” standardfælge, inkl. montering og moms.

SOMMERHJUL.
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TIL MINI CLUBMAN.

16” REVOLITE SPOKE.

Revolite Spoke 16” med Pirelli W 210 Snowcontrol 3 
med eller uden RunFlat.* 

Passer ikke til MINI Cooper S/SD/JCW Clubman.

17” BRIDGE SPOKE.

Bridge Spoke 17” med Pirelli W 210 Snowcontrol 3. 

Passer ikke til MINI JCW Clubman.*

17” NET SPOKE.

Net Spoke 17” med Dunlop SP Winter Sport 4D ROF inkl. 
RunFlat. 

Passer ikke til MINI JCW Clubman.

12 250 kr

14 350 kr

16 850 krVejl. pris eks. montering.

18” JCW GRIP SPOKE.

John Cooper Works Grip Spoke 18” med Pirelli W 240 
Sottozero II r-f inkl. RunFlat.

19 950 kr

* Mobilitetskit kræves for dæk uden RunFlat for at opfylde kravene til MINI Mobile Care. Spørg din sælger for mere information. Mobilitetskittet omfatter en kraftig 
kompressor, dæklappegel, handsker og forskellige ventiladaptere, der for eksempel også kan anvendes til cykler. Gælder den nye MINI Clubman (anden generation) fra 
modelår 2016.

VINTERHJUL.

Vejl. pris eks. montering.Vejl. pris eks. montering.

Vejl. pris eks. montering.
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TIL MINI COUNTRYMAN.

18” PIN SPOKE.

Komplette sommerhjul Pin Spoke 
sølv 18” med dæk Bridgestone 
Turanza T 001 RFT.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

19” EDGED SPOKE.

Komplette sommerhjul Edged Spoke 
19” med dæk Bridgestone Potenza 
S 001 RFT.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

18” PIN SPOKE BLACK.

Komplette sommerhjul Pin Spoke 
sort 18” med dæk Bridgestone 
Turanza T 001 RFT.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

20 995 krVejl. pris inkl. 
montering. 25 995 krVejl. pris inkl. 

montering.20 995 krVejl. pris inkl. 
montering.

19” MINI YOURS 
MASTERPIECE.

Komplette sommerhjul MINI Yours 
Masterpiece 19” med dæk 
Bridgestone Potenza S 001 RFT.

TILKØB AF VINTERDÆK.
3 995 kr*

25 995 krVejl. pris inkl. 
montering.

MOBILITETSKIT.

Mobilitetskittet omfatter en kraftig kompressor, dæklappegel, handsker og 
forskellige ventiladaptere, der for eksempel også kan anvendes til cykler.
Mobilitetskit kræves for dæk uden RunFlat for at opfylde kravene til MINI 
Mobile Care. Spørg din sælger for mere information.
Delenr. 71 10 2 333 675

1 030 krVejl. pris:

SOMMERHJUL.

* Priserne gælder kun for tilkøb af løse vinterdæk 4 x Bridgestone Blizzak LM-001 til MINI Cooper og Cooper D med 16” standardfælge, inkl. montering og moms.
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TIL MINI COUNTRYMAN.

16” REVOLITE SPOKE.

16” med Bridgestone Blizzak 
LM001 205/65R16 uden RunFlat.* 

Passer ikke til MINI Cooper S/SD/
JCW Countryman.

17” IMPRINT SPOKE.

Goodyear Ultra Grip 8 Performance 
225/55R17 uden RunFlat.*

Passer ikke til MINI JCW 
Countryman.

17” JCW STAR SPOKE.

17” med Bridgestone Blizzak 
LM001 205/60R17 uden RunFlat.*

Passer ikke til MINI JCW 
Countryman.

11 800 krVejl. pris eks. 
montering. 14 950 krVejl. pris eks. 

montering.13 750 krVejl. pris eks. 
montering.

17” CHANNEL SPOKE 
BLACK.

Channel Spoke 17” sort med 
Bridgestone Blizzak LM001 RFT 
225/55R17 inkl. RunFlat. 

Passer ikke til MINI JCW 
Countryman.

15 950 krVejl. pris eks. 
montering.

* Mobilitetskit kræves for dæk uden RunFlat for at opfylde kravene til MINI Mobile Care. Spørg din sælger for mere information. Mobilitetskittet omfatter en kraftig 
kompressor, dæklappegel, handsker og forskellige ventiladaptere, der for eksempel også kan anvendes til cykler. Gælder den nye MINI Countryman (anden generation) fra 
modelår 2016.

18” JCW THRILL SPOKE.

John Cooper Works Thrill Spoke 18” med Bridgestone Blizzak LM-25-1 RFT 
225/50R1 inkl. RunFlat. 

19 950 krVejl. pris eks. 
montering.

VINTERHJUL.
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KARROSSERIDESIGN.

LED-EKSTRALYS.

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.

4 320 krVejl. pris inkl. montering. 
(Countryman):2 700 krVejl. pris inkl. montering. 

(5-dørs, Clubman):

3 570 krVejl. pris inkl. montering.
(3/5-dørs, Cabrio):2 480 krVejl. pris inkl. montering.

(3-dørs, Cabrio):

340 krVelj. pris:

BLACK LINE 
LYGTEKRANSE.

Komplet sæt til for- og baglygter 
i sort højblank finish. Til MINI 
Countryman fås kølergrillen også i 
Black line-finish.

LED DØRLISTER, 
UNION JACK.

LED dørlister fås i fire udgaver: 
Union Jack, Vivid Green, Speedwell 
Blue og John Cooper Works Pro. De 
lyser op, hver gang døren åbnes og 
har en levetid på op til 3 år. 

DØRPINS.

Matcher bakspeilkåper, lysventil 
eller takdekor perfekt, blant annet 
for stilene Black Jack, Union Jack, 
Gold Jack og John Cooper Works 
Pro. Selges i sett på 2 stk.

6 930 krVelj. pris inkl. montering:5 430 krVelj. pris inkl. montering:
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KARROSSERIDESIGN.

2 160 krVelj. pris inkl. montering:1 610 krVelj. pris inkl. montering: 1 830 krVelj. pris inkl. montering:

430 krVelj. pris inkl. montering: 1 610 krVelj. pris: 920 krVelj. pris inkl. montering:

BAKSPEJL. 

Findes i otte forskellige varianter.
Kun til biler uden automatisk
dæmpning af blindende lys. På
billedet ses varianten Union Jack.

SIDESPEJL. 

Findes i elleve forskellige varianter,
på billedet ses varianten Black Jack.

SIDE SCUTTLES 
(LILLE). 

Findes i seks forskellige varianter,
på billedet ses varianten Gold Jack.

TAGDEKORATION.
 
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.

SIDE SCUTTLES (STOR).

Findes i elleve forskellige varianter,
på billedet ses varianten Union 
Jack.

SIDE SCUTTLES.
 
Designet til MINI Countryman i 
seks forskellige varianter.
På billedet ses varianten Union 
Jack.
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KARROSSERIDESIGN.

SPORTSTRIBER.

Sælges i to forskellige kits (body & roof). Vælg mellem Aspen White, Chili Red og Jet Black, til MINI Clubman selv  
Melting Silver.

1 910 krVejl. pris inkl. montering.2 990 krVejl. pris inkl. 
montering. 1 360 krVejl. pris inkl. 

montering.

BONNET STRIPES.

2 striber i sort eller hvid. Udseendet 
varierer fra Clubman og Country-
man til de øvrige modeller.

SIDE STRIPES.
 
Fås i Chili Red eller Jet Black.

JCW PRO SIDEFOLIE.

Fås i grå, sort og mat transparent 
design.

1 610 krVejl. pris inkl. montering 
(Body Kit). 1 410 krVejl. pris inkl. montering 

(Body Kit). 



21

KABINEDESIGN.

CLICK & DRIVE. 

Passer for alle mobiler opp til 78 mm bredde (inkludert iPhone 6+) og kan lett pakkes vekk når den ikke brukes. Inklu-
derer USB-port for streaming og lading fra bilen.
Art nr: 65 90 2 448 753 & 65 90 2 406 942

1 100 krVelj. pris inkl. montering. . 1 920 krVejl. pris:
(micro USB / iPhone 6)

LED DØRPROJEKTOR.

De nye MINI LED dørprojektorer giver dig en helt unik 
oplevelse, hver gang du stiger ind i eller ud af din MINI. 
Så snart du åbner døren, projiceres en grafik ned på 
asfalten ved siden af bilen. Ud over MINI logoet kan du 
vælge mellem en række andre motiver, som nemt skiftes 
ud. Det gør hver eneste tur i MINI endnu mere 
individuel og unik.

SNAP-IN ADAPTER.

For lightning eller micro-USB. Tag plads bag rattet, og 
læg telefonen i holderen, så er kommunikations- og 
underholdningsfunktionerne fra din iPhone en del af 
MINI, og du er klar til at køre. Snap-in-adapteren sørger 
for at lade iPhonen op og holder telefonen sikkert og 
stabilt på plads under kørslen.

2 170 krVelj. pris inkl. 
montering:
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MINI TRAVEL & COMFORT SYSTEM.

190 krBase holder. 
51 95 2 354 323

230 krUnderversal hook. 
51 95 2 354 927

 530 krCoat hanger. 
51 95 2 354 929

1 150 kriPad Air 1 & 2 holder 
51 95 2 409 875

590 krGoPro holder 
51 95 2 405 470

MINI TRAVEL & COMFORT SYSTEM.
 
Systemets basenhed udbygges med en perfekt bøjle til 
jakker/skjorter, en aflastningskrog eller som holder til 
madkassen eller forskellige tablets/iPads, der kan sørge 
for ro på bagsædet. Holderen kan også benyttes til et 
GoPro-kamera, så du kan optage din hurtigste omgang 
på banen.
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MÅTTER OG BAGAGERUMSTILBEHØR.

ALLVÆRSMATTER.
 
Komplet sæt til for- og bagsæde i Essential Black diamantmønster med MINI-designet strop. 

510 krVelj. pris:680 krMINI Clubman & Countryman 
Artikel nr. 51 47 2 408 527 & 51 47 2 447 613

580 krMINI 5-dørs 
Artikel nr. 51 47 2 358 313

500 krMINI 3-dørs 
Artikel nr. 51 47 2 353 820

490 krMINI Cabrio 
Artikel nr. 51 47 2 411 348

BESKYTTELSE TIL BAGKOFANGER.
 
Beskytter din kofanger, når du løfter ting ind og ud af 
bagagerummet.
 
Artikel nr. 51 47 2 407 204

BAGAGERUMSMÅTTE.
 
Vandtæt bagagerumsmåtte i Essential Black, der passer 
perfekt sammen med måtterne i samme stil. 

810 krVelj. pris (4 st):
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BARNESTOLER.

MINI JUNIOR SEAT 2/3.

Denne autostol vokser med dit barn. Autostolen i størrelsen 2/3 er tilpasset børn fra 3 til 12 år (95-150 cm) med en 
vægt mellem 15 og 36 kg. Patenterede luftpuder giver hovedet sidekollisionsbeskyttelse, og ISOFIX-beslagene fikserer 
stolen på den sikreste placering på sædet. Højde og bredde kan justeres med kun en hånd via MINIs patenterede 
system. Ved transport kan autostolen slås sammen og puttes i den medfølgende rygsæk. Fås i Union Jack eller Vivid 
Green-design og passer alle nye MINIer. Artikel nr. 82 22 2 449 303

3 020 krVelj. pris:580 krVelj. pris: 3 250 krVelj. pris:

MINI BABY SEAT 0+

Tilpasset børn fra 0 til 15 måneder 
med en vægt op til 13 kg. Skal kom-
bineres med en MINI ISOFIX-base 
til montering på bagsædet.
Artikel nr. 82 22 2 355 994

MINI JUNIOR SEAT 1 
 
Tilpasset børn fra 12 til 26 måneder 
med en vægt mellem 9 og 18 kg. 
Skal kombineres med en MINI 
ISOFIX-base til montering på 
bagsædet.
Artikel nr. 82 22 2 355 995

SÆDE- & SPARK-
EBESKYTTELSE

Sparkebeskyttelse til bagsædet og 
ryglænet på forreste sæde.
Artikel nr. 82 12 2 448 367

3 705 krVelj. pris:

2 080 krISOFIX-basenhet
82 22 2 348 233 2 080 krISOFIX-basenhet

82 22 2 348 233
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NAVIGATION OG ANHÆNGERTRÆK.

MINI NAVIGATIONSSYSTEM. 

GPS, TMC og USB opdateringer får dig hurtigt fra A til B. Med MINI navigationssystemet med night mode og points-of 
interest søge funktion farer du aldrig vild igen. Kun i forbindelse med Connectivity pakke.

14 420 krMINI Countryman
Velj. pris:5 210 krVelj. pris:

ANHÆNGERTRÆK, AFTAGELIGT. 

Med anhængerstabilitetskontrol. når kuglehovedet er 
taget af, kan man ikke se anhængertrækket. Den er 
egnet til en maximal nosvægt på max 75 kg, og 
belastninger af 1.300-1.800 kg.

EFTERMONTERET HEAD-UP 
SKÆRM MED NAVIGATION.
 
Innovativ og transparent skærm, der giver dig nye 
muligheder for overblik og information. Viser dig vigtige 
informationer, såsom aktuel hastighed, fartpilot-
indstilling og navigationspile. 

12 800 krVelj. pris:

13 940 krMINI Clubman
Velj. pris:
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BÆRERSYSTEMER.

5 820 krVelj. pris:940 krVelj. pris: 6 220 krVelj. pris:

1 980 krVelj. pris:  3 450 krVelj. pris: 1 140 krVelj. pris:

MINI TAGBØJLER. 

Når du har brug for ekstra plads, 
giver bøjlerne dig en sikker og solid 
løsning til tilbehør som MINI 
tagboks, skiholder, cykelholder, 
racercykelholder, surfbrætter eller 
touringkuffert.

MINI TAGBOKS.

Den 320 liter store tagboks fås i 
sort eller sølv. Den har centrallås 
med 6 låsepunkter og kan åbnes fra 
begge sider. Tagboksen rummer op 
til 5 par 180 centimeter lange ski. 
Som tilvalg fås hvide og sorte 
stripes.

SKI- OG SNOWBOARD- 
HOLDER, AFLÅSELIG. 

Transporterer op til 6 par ski, 4 par
ski og stave eller 2 snowboards og
1 par ski. Kun i kombination med
MINI tagbøjler. 
Artikel nr. 82 72 0 406 587

KOMPAKT  
CYKELHOLDER.
 
Monteres på trækkrogen på MINI 
Countryman og kan slås sammen og 
opbevares under bagagerumsgulvet, 
når den ikke er i brug. Tilpasset 2 
cykler på hver maks. 30 kg.
Artikel nr. 82 72 2 414 151

CYKELHOLDER TIL 
BAGESTE KOFANGER.

Kan anvendes på alle MINI 3/5-
dørs, Cabrio og Countryman uden 
trækkrog med fabriksoptionen 
„Forberedelse til bagageholder” 
(3AR). 
Artikel nr. 82 72 2 285 993 

TURCYKELHOLDERER, 
AFLÅSELIG.
 
Cyklen lastes og låses enkelt med
låsesystemet der er styret af en
vridemekanisme. Passer også til
mountainbikes. Kun i kombination
med MINI tagbøjler.
Artikel nr. 82 71 2 180 241
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TIL MINI 3-DØRS, 5-DØRS OG CABRIO.

EFTERMONTERET BAGESTE SPOILER. 

FRONTSPLITTERS & SPOILERE EFTERMONTERET. 

TUNINGKIT & SPORTSUDSTØDNINGSSYSTEM TIL COOPER S: 

SPORTSUDSTØDNINGSSYSTEM TIL JOHN COOPER WORKS: 

TILLÆG VED MONTERING PÅ MINI CABRIO:

Den bageste spoiler er et must for dem, der søger det 
racingbetonede look til deres MINI samt optimeret 
aerodynamik. Superb byggekvalitet i UV-, temperatur- og 
vandtæt polyuretan. Den leveres med matsort finish, 
men kan også dellakeres i valgfri farve, som i Chili Red 
på billedet her ved siden af. Passer også MINI 3-Dørs og 
Cabrio med JCW eksteriørpakke, ikke til MINI 5-Dørs, 
Clubman eller Countryman samt MINIer uden JCW 
eksteriørpakke.

JCW Pro frontsplitters forstærker din MINIs dynamiske 
design, forbedrer aerodynamikken og får fronten til at 
se bredere ud. 
Bageste spoiler kan eftermonteres for bedre aero-
dynamik og et mere racingbetonet look. Leveres i 
matsort, men kan også lakeres i valgfri farve. Dette 
tilbehør forudsætter JCW eksteriørpakke og 
frontsplitters. Kan ikke kombineres med PDC for.

Med rørhaler i krom. 20 150 kr

Inkl. endestykke i krom.  20 908 kr

Frontsplitters. 3 910 kr

Monteringsæt til MINI Cabrio. 200 kr

Vejl. pris inkl. montering. 5 000 kr

Inkl. endestykke i kulfiber.  22 710 kr

Inkl. endestykke i kulfiber.  23 540 kr

Eftermonterede spoilere. 1 230 kr

JOHN COOPER WORKS TUNING.
 
JCW 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. Sportsudstødnings-systemet 
leverer en sporty lyd till din MINI, inklusive en Blue-
tooth-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).



VIL DU VIDE MERE?
Vores udbud af tilbehør til din MINI er langt større, end hvad dette katalog kan rumme! 
Derfor er du mere end velkommen til at besøge vores forhandlere eller vores hjemmeside, 
hvor du finder dit nærmeste autoriserede værksted, vores tilbehørskonfigurator og flere 
informationer om tilbehøret til din MINI. Alle priser i denne folder er anbefalede 
mindstepriser inklusiv moms, eksklusiv montering. Priser og monteringstider kan variere 
afhængigt af bilens fabriksmonterede udstyr og generelle stand. Kontakt dit værksted eller 
nærmeste forhandler for et specifikt tilbud. Indholdet gælder fra og med april 2017. Med 
forbehold for eventuelle prisændringer, tryk- og tastefejl. 

WWW.MINI.DK


