
MINI ORIGINALTILLBEHÖR.
För MINI 3-dörrar, 5-dörrar och cabrIo.

KEEP IT MINI.



BEHÅLL KÖRUPPLEVELSEN 
ÅRET RUNT.
MINI originalhjul är resultatet av de bästa kombinationerna av däck och fälgar. de är omsorgsfullt des-
ignade och testade för varje MINI-modell för att ge bästa möjliga säkerhet och köregenskaper i år efter 
år. här är några viktiga anledningar till att välja MINI originalhjul:

Med perfekt passform bibehålls köregenskaperna, vibrationer undviks och risken för snabbslitage på 
chassi- och drivlinekomponenter minimeras.

Design som optimerar luftströmmarna minskar luftmotståndet, kyler bromsarna, och blåser ut smuts 
och partiklar från bromsskivorna. Med MINI original vinterhjul är hela bilen täckt av garantin.

RunFlat-däck ger dig möjlighet att fortsätta färden 80 km i 80 km/h trots punktering. du behöver 
inte bli stående på ett trafikfarligt ställe eller överraskas av en oväntad sladd. Med RunFlat-däck gäller 
mobilitetsgarantin som en ytterligare garanti för att alltid komma vidare. RunFlat-däck finns som tillval 
till MINI, fråga din återförsäljare för mer information.

RDC tryckövervakningssystem varnar om något av däcken får fel lufttryck, till exempel om det uppstått 
en läcka. Eftermonterade hjul kan sakna detta system, eller har tryckövervakningssystem som inte fullt 
ut är kompatibla med MINI – det kan leda till felaktiga värden och felindikering.



Nürburgring-test
MINI original aluminiumfälgar
går igenom kompromisslösa 
uthållighetstester på den krävande 
legendariska banan. Varaktigt 
enastående prestanda är ett krav, 
trots körning på curbs, extrem 
kurvtagning, höga hastigheter och 
stora accelerations- och 
bromskrafter.

aluminiumfälgarna utsätts för
aggressiv saltvattensspray under
lång tid för att säkerställa korro-
sionsmotståndet. det garanterar
att ytfinishen inte påverkas av
årstidernas varierande väglag och 
väderförhållanden.

Innan de godkänns måste alla MINI originalfälgar gå igenom ett digert testprogram. det ställer avsevärt 
hårdare krav än de som en eftermarknadstillverkare ställer, nedan ser du några av testmomenten.

Saltvattenstest Röntgentest
Med röntgen upptäcks gasbubblor
som kan ha fångats i gjutningen,
bubblor som annars kan vara en
potentiell säkerhetsrisk. det ger
en hög stabilitet och ett gott 
motstånd mot materialutmattning,
vilket betyder ökad säkerhet vid 
hög belastning.

HÅRDTESTADE AV MINI.



VINTERHjULSPROGRAM.
15 tuM.

4 Kompletta vinterhjul på 
stålfälgar, 15”.

4 Kompletta vinterhjul på fälg 
Heli Spoke 492, 15”.

däck Michelin aLPIN a4, med 
mycket bra grepp på torr och våt 
asfalt, och bra grepp på snö.  
Exklusive runFlat-teknologi. Pas-
sar inte MINI cooper S/Sd/JcW. 
art.nr. 36 11 2 289 847

däck Pirelli W210 Snowcontrol 3, 
med mycket bra grepp på torr och 
våt asfalt, och bra grepp på snö. 
Exklusive runFlat-teknologi. Finns 
också med nordiska dubbade och 
odubbade däck. Passar inte MINI 
cooper S/Sd/JcW.  
art.nr. 36 11 2 349 703

Matchar perfekt utseendet för 15” 
stålfälgar. Pris för 4 st.
art.nr. 36 10 6 864 171

däck Nokian hakkapeliitta r2 med 
mycket bra grepp på is och snö, 
samtidigt som bullernivån är låg. 
Exklusive runFlat-teknologi. Pas-
sar inte MINI cooper S/Sd/JcW.  
art.nr. 36 11 2 359 815

MINI Navkapslar till 15“ stålfälgar.

4 Kompletta nordiska vinterhjul 
på fälg Heli Spoke 492, 15”.

Mobilitetskit. 
 

4 Kompletta dubbade vinterhjul på 
fälg Heli Spoke 492, 15”.

till kompletta vinterhjul utan run-
Flat-egenskaper rekommenderas 
MINI mobilitetskit som hjälper 
dig att komma vidare vid händelse 
av punktering. om din MINI har 
sommardäck utan runFlat ingår 
detta kit i din MINI.  
art.nr. 71 10 2 333 675

däck Nokian hakkapeliitta 8 med 
utmärkt grepp på is och snö, samti-
digt som bullernivån är låg. Exklu-
sive runFlat-teknologi. Passar inte 
MINI cooper S/Sd/JcW.  
art.nr. 36 11 2 359 814

6 500 kr

10 300 kr

1 380 kr

12 200 kr

1 265 kr

12 300 kr



VINTERHjULSPROGRAM.
16 tuM.

4 Kompletta vinterhjul på fälg 
508, 16”.

Kompletta vinterhjul på fälg 
Loop Spoke 494, 16”.

däck dunlop SP Winter Sport 3d 
roF, med mycket bra grepp på torr 
och våt asfalt, och bra grepp på 
snö. Komplett inklusive runFlat-te-
knologi. Passar inte MINI JcW. 
art.nr. 36 11 2 349 709

däck Pirelli W210 Snowcontrol 3, 
med mycket bra grepp på torr och 
våt asfalt, och bra grepp på snö.
Komplett inklusive runFlat-te-
knologi. Passar inte MINI JcW. 
art.nr. 36 11 2 349 708

däck dunlop SP Winter Sport 3d 
roF, med mycket bra grepp på torr 
och våt asfalt, och bra grepp på 
snö. Komplett inklusive runFlat-te-
knologi. Passar inte MINI JcW. 
art.nr. 36 11 2 286 805

däck Nokian hakkapeliitta r2 med 
mycket bra grepp på is och snö, 
samtidigt som bullernivån är låg. 
Komplett inklusive runFlat-te-
knologi. Passar inte MINI JcW. 
art.nr. 36 11 2 354 486

4 Kompletta vinterhjul på fälg 
508 black, 16”.

Kompletta nordiska vinterhjul på 
fälg Loop Spoke 494, 16”.

4 Kompletta dubbade vinterhjul på 
fälg Loop Spoke 494, 16”.

däck Nokian hakkapeliitta 8 med 
utmärkt grepp på is och snö. Kom-
plett inklusive runFlat-teknologi. 
Passar inte MINI JcW. 
art.nr. 36 11 2 354 484

14 400 kr

15 000 kr

15 000 kr

17 100 kr 17 500 kr



VINTERHjULSPROGRAM.
17 tuM.

4 Kompletta vinterhjul på fälg 
Cosmos Spoke 499, 17”.

4 Kompletta vinterhjul på fälg 
jCW Double Spoke 510, 17”.

däck Pirelli W210 Snowcontrol 3, med mycket bra 
grepp på torr och våt asfalt, och bra grepp på snö.
Komplett inklusive runFlat-teknologi. Passar inte MINI 
JcW. 
art. nr. 36 11 2 349 711

däck dunlop SP Winter Sport 3d roF, med mycket 
bra grepp på torr och våt asfalt, och bra grepp på snö. 
Komplett inklusive runFlat-teknologi. Passar alla MINI 
inkl JcW. 
art. nr. 36 11 2 349 710

däck Nokian hakkapeliitta 8 med utmärkt grepp på is 
och snö. Komplett inklusive runFlat-teknologi. Passar 
inte MINI JcW. 
art. nr. 36 11 2 410 566

däck dunlop SP Winter Sport 4d roF, med mycket 
bra grepp på torr och våt asfalt, och bra grepp på snö. 
Komplett inklusive runFlat-teknologi. Passar alla MINI 
inkl JcW.
art. nr. 36 11 2 349 712

4 Kompletta dubbade vinterhjul på fälg 
Cosmos Spoke 499, 17”.

4 Kompletta vinterhjul på fälg 
jCW Track Spoke 501, 17”.

18 500 kr

18 200 kr

20 600 kr

18 500 kr



4 Kompletta sommarhjul på den exklusiva tillbehörs-
fälgen High Spoke 596, 18”.

4 Kompletta sommarhjul på den exklusiva tillbehörs-
fälgen Double Spoke 534, 18”.

Den nya fälgen High Spoke i grafitgrå stil med sju 
förkromade ekrar är en nyhet i MINI’s utbud från 
mars 2016. Fälgen passar till alla modeller utan JcW 
sportbromsar och monteras ihop med Pirelli cinturato 
P7 inklusive runFlat-teknologi.  
art. nr. 36 11 2 420 416

Fälgen double Spoke 534 i mattsvart stil med kromde-
taljer passar till alla MINI. Monteras ihop med Pirelli 
cinturato P7 inklusive runFlat-teknologi.
art. nr. 36 11 2 349 698

Fälgen cross Spoke i svartlackad stil med ekrar i 
borstad aluminiumfinish finns i två utföranden. Det 
ena utförandet har en slät yttersida, medan det andra 
har konvexa ekrar som rymmer JcW sportbromsar. 
båda fälgarna monteras ihop med Pirelli cinturato P7 
inklusive runFlat-teknologi.
art. nr. 36 11 2 349 696 (slät), 36 11 2 349 697 (konvex)

Fälgen double Spoke 534 i mattgrå stil passar till alla 
MINI. Monteras ihop med dunlop SP Sport Maxx rt 
roF inklusive runFlat-teknologi.
art. nr. 36 11 2 287 940

4 Kompletta sommarhjul på den exklusiva tillbehörs-
fälgen Cross Spoke 506, 18”.

4 Kompletta sommarhjul på den exklusiva tillbehörs-
fälgen High Spoke 596, 18”.

25 975 kr

25 275 kr

25 275 kr

25 275 kr

SOMMARHjULSPROGRAM.
EXKLuSIVa tILLbEhörSFÄLGar.



Extraljus i halogen eller LED.

Dörrpins.

Strålkastarringar i Piano Black.
Klassiskt tillbehör för en MINI.
Finns i svart eller kromad finish.
observera att en MINI med LEd-halvljus 
kräver en omkopplare för 955 kr.

Matchar perfekt med backspegelkåpor,  
Side Scuttles eller takdekor i bland andra 
stilarna black Jack, union Jack, Gold Jack 
och John cooper Works Pro. Säljs i satser 
om 2 st.

Komplett set för främre och bakre lyktor.

TA DET PERSONLIGT, 
DIN MINI, DIN STIL.

Extraljus i halogen 3 770 kr

420 kr

2 490 kr

Extraljus i LEd 6 070 kr



Takdekor.

Innerbackspegelkåpa. Backspegelkåpor. Side Scuttles (små).

Side Scuttles (stora).

Finns bland annat i black Jack, 
union Jack, Gold Jack, checkered 
Flag grå och svart, checkered Flag 
vit och svart och Vivid Green. 
Finns också till panoramaglastak.

Finns i åtta olika stilar för inner-
backspeglar utan automatiskt 
avbländande funktion.
På bilden stilen union Jack.

Finns i tolv olika stilar, bland andra
black Jack (bilden), Gold Jack och 
John cooper Works Pro. 

Finns i elva olika stilar; bland 
andra Gold Jack, black Jack, union 
Jack, John cooper Works Pro och 
checkered Flag eller MINI ray.

Finns i elva olika stilar; bland 
andra Gold Jack, black Jack, union 
Jack, John cooper Works Pro och 
checkered Flag eller MINI ray.

1 400 kr

530 kr 1 510 kr 720 kr

1 625 kr



LED instegslister.

Sidostripes.

LEd instegslister finns i fyra stilar: union Jack, Vivid Green, Speedwell blue och John cooper Works Pro. de lyser upp 
varje gång dörren öppnas och har en livslängd på upp till 3 år.

Finns i rött eller svart.

2 650 kr (3-dörrar och cabrio) 2 915 kr (5-dörrar)

730 kr

Sportstripes.Färgade centrumkåpor.
Säljs i två satser, en sats för bak-
luckan och motorhuven och en för 
taket. Alla satser finns i vitt, rött 
och svart.

Finns i sex färger, röd, gul, grön, 
blå, rosa och orange. Säljs i satser 
om 4 st.

790 kr (per sats, roof-/bodykit)435 kr



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

Bagagerumsmatta.

den här barnstolen växer med ditt barn. barnstolen i storlek 2/3 är anpassad för barn från 3 till 12 års ålder med en vikt 
mellan 15 och 36 kg. Patenterade luftkuddar förser huvudet med ett högt sidokrockskydd, ISoFIX-fästen fixerar 
stolen i sätet för en säker placering. höjd och bredd justeras med en hand tack vare ett patenterat system. För att 
underlätta transport  kan barnstolen fällas ihop och placeras i den medföljande ryggsäcken. barnstolarna finns i tre 
olika storlekar och i union Jack eller Vivid Green-design.

Vattentät bagagerumsmatta i 
Essential black med tygsöm och ett 
designhandtag. Passar perfekt ihop 
med golvmattor i Essential black.

4 015 kr

615/715 kr (3/5-dörrar)

Textilmattor i Essential Black.Allvädersmattor i Essential Black.
Komplett sats för fram- och 
baksäte i Essential black dia-
mantmönster med tygsöm och ett 
designhandtag. 

Komplett sats för fram- och 
baksäte i Essential black dia-
mantmönster med tygsöm och ett 
designhandtag. 

1 300 kr955 kr



MINI Travel & Comfort system.

Click & Drive med universalhållare. Snap-in adapter. LED dörrprojektor.

Systemets basenhet byggs på med 
en galge, en universalkrok, hållare 
för diverse olika tablets eller en 
GoPro-kamera.

Passar alla mobiler upp till 78 mm 
bredd (inkl. iPhone 6+) och fälls 
lätt ihop när den inte används. 
Inkl uSb-uttag för streaming och 
laddning från bilen.

Finns till apple iPhone 4, 5 & 6 
och alla telefoner med micro uSb. 
Förstärker din mottagning med 
bilens antenn och kopplar tele-
fonen till infotainmentsystemet.

Varje gång du öppnar dörren möts 
du av MINI-logotypen, en union 
Jack-flagga eller ett JCW Pro-motiv
i rött, vitt och svart. Passar alla 
MINI med Pepper-paket eller mer.

GoPro-hållare 1 200 kr

basenhet  230 kr

1 720 kr (bas & mobilhållare) 1 725 kr (micro uSb) 995 kr

universalkrok 285 kr
Galge  670 kr
iPad mini-hållare 1 175 kr



320 liters MINI takbox med lastbågar.
När du behöver utrymme ger låstbågarna dig en säker och solid lösning för tillbehör som den 320 liter 
stora takboxen, i svart eller silver. den har ett centrallås med 6 låspunkter som kan öppnas från båda 
sidor och den rymmer upp till 5 par 180 centimeter långa skidor.

PACKA OCH LASTA PÅ TAKET.

Lastbågar  2 475 kr
takbox  4 205 kr
Stripes till takbox 610 kr

Låsbar racecykelhållare. Skid- och snowboardhållare. Låsbar touringcykelhållare.
Hjulen fixeras med det okom-
plicerade klämsystemet och den 
separata hållaren för framhjulet.
För en cykel med en vikt på max 17 
kg. Monteras på lasthållare.

transporterar upp till 6 par skidor, 
4 par skidor och stavar, eller 2 
snowboard och 1 par skidor.
Monteras på lasthållare.

cykeln lastas och låses enkelt med 
låssystemet som låses med ett 
vridsystem. Passar också moun-
tainbikes. Monteras på lasthållare.

1 150 kr 1 390 kr 1 150 kr



jCW PRO TILLBEHÖR. 
utVEcKLadE PÅ racEbaNaN.

jCW Pro textil-/allvädersmattor.

LED instegslister i jCW Pro.

jCW Pro Side Scuttles. jCW Pro ytterbackspegelkåpor.
Sats för fram- och baksäte.

Pris nedan för 3/5-dörrar.

Kan matchas med backspeglar, 
dörrpins, golvmattor, LEd insteg-
slister, LEd dörrprojektor, sidofo-
liering och nyckelkåpa med band i 
JcW Pro-tema.

Kan matchas med Side Scuttles, 
innerspegel, dörrpins, golvmattor, 
LEd instegslister, LEd dörrprojek-
tor, sidofoliering och nyckelkåpa 
med band i JcW Pro-tema.

1 495 kr

2 650/2 915 kr 720 kr 1 510 kr



jCW Pro Tuning Kit och sportavgassystem till MINI 
Cooper S och john Cooper Works. 

jCW Pro bakre diffusor.

jCW Pro frontsplitters & spoilerpåbyggnader.

jCW Pro Tuning Kit & sportavgassystem till Cooper S:

jCW Pro sportavgassystem till john Cooper Works:

Tillägg vid montering på MINI Cabrio:

JcW Pro tuning Kit till MINI cooper S består av en 
effekthöjning från 192 till 211 hästkrafter och ett 
sportavgassystem med en bluetooth-kontroll. Sportav-
gassystemet levererar ett sportigare ljud till din MINI, 
inklusive en bluetooth-kontroll som inifrån kupén kan 
aktivera ett bankörningsläge (ej tillåtet på allmän väg) 
med den häftigaste ljudbilden någonsin hos en MINI. 
Sportavgassystemet avslutas med ändrör i krom eller 
kolfiber med John Cooper Works-logotypen graverad 
ovanpå för den perfekta finishen till din MINI.  

Sportavgassystemet finns också tillgängligt för MINI 
John cooper Works, med bibehållen effekt (231 hk).

den bakre diffusorn är ett måste för den som söker 
det absolut sportigaste utseendet till sin MINI med 
optimerad aerodynamik och superb kvalitet tack vare 
konstruktionen i uV-, temperatur- och vattenresistent 
polyuretan. den bakre diffusorn levereras i matt svart 
design, men kan också delvis lackeras i valfri fälg, som 
i chili red på bilden här intill. Passar endast MINI 
3-dörrar och cabrio med JcW exteriörpaket, ej MINI 
5-dörrar eller MINI utan JcW exteriörpaket.

JcW Pro frontsplitters förstärker det dynamiska ut-
seendet hos din MINI och får dess front att se bredare 
ut samtidigt som aerodynamiken förbättras. 
den bakre spoilern kan kompletteras med påbyggnader 
för än bättre aerodynamik och ett sportigare utseende. 
de levereras i mattsvart design men kan också lackeras 
i valfri fälg. tillbehören förutsätter JcW exteriörpaket 
och frontsplitters går inte att kombinera med Pdc fram.

inkl. slutrör i krom. 19 605 kr

inkl. slutrör i krom. 20 470 kr

Frontsplitters. 3 905 kr

Monteringsats för MINI cabrio. 250 kr

bakre diffusor till MINI 3-dörrar. 4 950 kr

inkl. slutrör i kolfiber. 22 775 kr

inkl. slutrör i kolfiber. 23 640 kr

Spoilerpåbyggnader. 1 240 kr



VILL DU VETA MER?
Vårt utbud av tillbehör till din MINI är långt större än vad denna katalog rymmer, och därför välkomnar vi dig att besöka 
någon av våra återförsäljare eller att besöka vår hemsida. där hittar du din närmaste auktoriserade verkstad, vår 
tillbehörskonfigurator och mer information om tillbehör till din MINI. alla priser i denna folder är rekommenderade 
frånpriser inklusive moms, exklusive monteringskostnader. Priser och monteringstider kan skilja sig åt beroende på 
bilens fabriksutrustning och skick. För ett fullständigt kostnadsförslag, kontakta din auktoriserade verkstad. detta 
innehåll är giltigt till och med juni 2016. Med reservation för eventuella prisförändringar, feltryck och felskrivningar. 

MINI Sverige 
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