
MINI ORIGINALTILLBEHÖR.
För nya MInI CLUBMan.

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 Origi-
nal-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 tryckövervakningssystem som inte fullt 
ut är kompatibla med MInI – det kan leda till felaktiga värden och felindikering.



Kompletta vinterhjul  
Revolite Spoke 517, 16”

Nürburgring-test

Däck Pirelli Winter Sottozero 3 r-f, 
med mycket bra grepp på torr och 
våt asfalt, och bra grepp på snö. 
Komplett med run Flat-teknologi. 
Finns också med nordiska dubbade 
och odubbade däck. Passar inte 
MInI Cooper S/SD Clubman. 

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.

Däck nokian r2 FrT med mycket 
bra grepp på is och snö, samtidigt 
som bullernivån är låg. Komplett 
med run Flat-teknologi. Finns 
också med nordiska dubbade och 
europeiska odubbade däck.

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 Original-fälgar gå igenom ett digert testprogram. Det ställer av-
sevärt hårdare krav än de som en eftermarknadstillverkare ställer, nedan ser du några av testmomenten.

Kompletta vinterhjul  
Net Spoke 519, 17”

Saltvattenstest

Kompletta vinterhjul  
JCW Grip Spoke 520, 18”

Röntgentest

Däck Pirelli W 240 Sottozero II r-f 
med mycket bra grepp på torr och 
våt asfalt, och bra grepp på snö, 
utan runFlat.

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.

13 900 kr 19 900 kr 22 500 kr



Extraljus i halogen eller LED

Dörrpins

LED dimljusringar
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.

Matchar perfekt utseendet hos halvljus i 
LED och extraljus i LED. 

TA DET PERSONLIGT, 
DIN MINI, DIN STIL.

Extraljus i halogen 3 770 kr

420 kr

3 820 kr

Extraljus i LED 6 070 kr



Takdekor för panoramaglastak

Innerbackspegelkåpa Backspegelkåpor Side scuttles

Finns bland annat i Black Jack, 
Union Jack, Gold Jack, Checkered 
Flag grå och svart, Checkered Flag 
vit och svart (bilden) och Vivid 
Green.

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 sex olika stilar; Gold Jack, 
Black Jack, Union Jack, John Coo-
per Works Pro och Checkered Flag 
i grå och svart eller vit och svart.

1 400 kr

530 kr 1 510 kr 720 kr



MINI junior seat 2/3 i Union Jack-design

MINI solskydd för sidorutor

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.

Med denna snygga, praktiska och slitstarka 
matta håller du bagageutrymmet fukt- och 
smutsfritt. Denna vattentäta bagagerums-
matta kommer i Essential Black med tyg-
söm och ett designhandtag. Passar perfekt 
ihop med golvmattor i Essential Black.

TREVLIGARE RESA.

4 015 kr

1 055 kr (set of 2)

840 kr



MINI Travel & Comfort system.

Click & Drive med universalhållare Snap-in adapter LED ficklampa

Systemets basenhet kan byggas på 
med olika delar, som en galge, en 
universalkrok, hållare för diverse 
olika apple iPads, Samsung Galaxy 
Tab 3 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.

En stark ficklampa som passar in 
bilens strömuttag. Med ett innova-
tivt snabbladdningssystem kan den 
laddas upp snabbt, upp till 2 000 
gånger om. 

Basenhet  230 kr

1 790 kr (bas & mobilhållare) 1 725 kr (micro USB) 720 kr

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



320 liters MINI takbox med lastbågar

Komplett hjulsats med 19” Radial Spoke 526 lättmetallfälgar 

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

Skräddarsydd design: högkvalitativa och viktoptimerade tvåfärgade 
fälgar i Brilliant Black och silver på Bridgestone Potenza S001 rFT.

REDO FÖR ÄVENTYR.

Lastbågar  2 575 kr

28 995 kr

Takbox  4 205 kr

Allvädersmattor Essential Black

LED instegslister i Union Jack

Skid- och snowboardhållare Låsbar touringcykelhållare
Sats för fram- och baksäte.

Upplysta, finns i 4 olika stilar.

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. © MInI Sverige 2015, www.mini.se.

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.

955 kr

2 490 kr 1 390 kr 1 150 kr


