
MINI ORIGINALTILLBEHÖR till mini countryman.
Keep it MINI.



BEHÅLL 
KÖRUPPLEVELSEN 
ÅRET RUNT.

MINI Original-hjul är resultatet av de bästa kombinationerna av däck och fälgar. De är om-
sorgsfullt designade och testade för varje MINI-modell för att ge bästa möjliga säkerhet och 
köregenskaper. År efter år. Det här är några viktiga anledningar till att välja MINI Original-hjul:

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 trycköver-
vakningssystem som inte fullt ut är kompatibla med MINI – det kan leda till felaktiga värden 
och felindikering.



GÖR VINTERN TILL EN VädERLEK.

HÅRdTESTAdE AV MINI.

Med reservation för att produkter kan utgå eller säljas slut. 
I möjligaste mån försöker vi hitta likvärdiga alternativ till samma pris.

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 accelera-
tions- och bromskrafter.

saltvatteNstesteR
Aluminiumfälgarna utsätts för 
aggressiv saltvattensspray under 
lång tid för att säkerställa korro -
sions motståndet. Det garanterar  
att ytfinishen inte påverkas av 
årstidernas varierande väglag  
och väderförhållanden. 

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. 

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

Fälg 5-star single spoke 16” 
med Nokian Hakkapelitta 205/60R16 nordiska vinterdäck med 
maximalt grepp på is och snö. Komplett med Run Flat-teknologi och 
däcktryckövervakning. Ej kompatibla med Cooper S, SD eller John 
Cooper Works.

4 hjul, dubbade Nokian Hakkapelitta 8  17.700 kr
4 hjul, dubbfria Nokian Hakkapelitta R2  16.700 kr

Fälg 5-star Double spoke 17” 
med Pirelli W210 Sottozero S2 RSC 205/55R17 odubbat europeiskt 
vinterdäck med mycket bra grepp på torr och våt asfalt, eller Pirelli 
Winter Ice ZE 205/55R17 95T XL med maximalt grepp på is och snö. 
Komplett med Run Flat-teknologi och däcktryckövervakning.

4 hjul, dubbfria Pirelli W210 Sottozero 18.600 kr
4 hjul, dubbade Pirelli Winter Ice ZE   19.800 kr



TA dET PERSONLIGT: dIN MINI, dIN STIL.

baCKsPeglaR
Finns i Union Jack, Black Jack,  
Checkered Flag och i fem olika färger.

1.490 kr

siDobliNKeRs
Finns i Union Jack, Black Jack  
och i fem olika färger.
Beroende på modell kan nya  
blinkershållare tillkomma. *

Från 1.385 kr

iNNeRbaCKsPegel
Finns i Union Jack, Black Jack,  

Checkered Flag och i sju olika färger. 

510 kr



TA dET PERSONLIGT: dIN MINI, dIN STIL.

taKDeKoR FöR glastaK
Finns i fyra olika stilar.

1.245 kr

sPoRt stRiPes
Ger din Countryman extra karaktär 
och ett sportigare utseende. 
Finns i tre satser i färgerna chili röd, 
svart och vitt.

Motorhuv- och bakluckesats    1.035 kr
Taksats                 1.160 kr 

Sidosats                 905 kr



MINI Travel & Comfort System gör resan enklare, och extra trevlig även för baksätes-
passagerarna. Alla delar uppfyller MINIs högt ställda krav och är säkerhetstestade. 
De olika funktionerna fästs på basenheten.

TREVLIGARE RESA.

baseNHet
Basenheten passar samtliga tillval 
till Travel & Comfort System.  
Passar samtliga MINI-modeller. 

230 kr

KläDHäNgaRe
Håller klädesplagg skrynkelfria under färden.  
Enkel montering på basenheten utan verktyg.  
Galgen kan tas bort och användas utanför bilen.
T&C Basenhet krävs.

670 kr

HållaRe FöR iPaD aiR
Inklusive uttag för USB/ström kabel. Fästs i  
bas enheten, och tas bort med ett tryck på en  
knapp. Hållaren är vridbar 360°. Med det inbyggda  
stödet på baksidan kan hållaren även användas 
utanför bilen. Finns även för andra plattor.  
T&C Basenhet krävs.

1.450 kr iPad air

uNiveRsalKRoK
Universalkroken monteras enkelt på basenheten 
och gör det enkelt att hänga till exempel lättare 
väskor eller klädpåsar, så att de färdas säkert.  
T&C Basenhet krävs.

285 kr



Med rätt utrustning kan du göra din MINI redo för nya äventyr och tuffare utmaningar.

REdO FÖR äVENTYR.

lastRuMsMatta
Av halkfritt, vattenresistent och hållbart 
material. Lätt att torka av. 

Finns med två tryck:  700 kr
MINI och Cooper S.

eXtRalJus i HalogeN elleR leD
Klassiskt tillbehör för en MINI.  
Finns i svart eller kromad finish.
Priserna varierar beroende på utförande och 
årsmodell.

Extraljus i halogen  Från 2.780 kr
Extraljus i LED     Från 5.080 kr

stäNKsKYDD
Stänkskydd fram och bak, 

en bra idé i vårt klimat.

940 kr



TOPPTILLBEHÖR FÖR TAKET.

sNoWboaRD- oCH sKiDHållaRe
Det perfekta redskapet till skidsemestern. 
Kräver lastbågar för montering.

1.390 kr

MiNi taKboX
Finns i svart och silver. Som tillval 
finns svarta eller vita sportstripes 
som ytterligare förhöjer utseendet.  
Kräver lastbågar för montering.

4.205 kr

CYKelHållaRe
Smidig cykelhållare som håller din 
cykel på plats under resan. 
Kräver lastbågar för montering. 

1.150 kr

sPoRtaNteNN
En kortare, smidigare antenn som  
underlättar vid montering av takbox.  
(83 mm)

295 kr

Alla priser är rekommenderade frånpriser inklusive moms, exklusive monteringskostnad. Priser och monteringstider 
kan skilja sig åt beroende på bilens fabriksutrustning och skick. Med reservation för eventuella prisförändringar, 
feltryck och felskrivning.


