
MINI COUNTRYMAN och MINI Paceman. 

John cooper works tuning.

Keep it wild.
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FULL POWER JACKET.
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En kraftfull look och en markant design är inte bara något för ytan hos 

John Cooper Works – utan ett rent och oförfalskat uttryck för det dynamiska 

arvet från tävlingsbanan. Det synliga beviset för detta är komponenterna 

hos aero dynamikpaketet för MINI Countryman: frontspoilerns övre del med 

de aerodynamiska spoilerfl änsarna och tröskelbreddarna med ventilations-

öppningar som känns igen från motorsporten. Dessutom innehåller aerody-

namikpaketet sportigt utformade överstycken (Black Band Design) för den 

nedre bakspoilern med dess funktionella diffusor. Avgassystemets sportiga 

mynningsrör ger en kraftfull avrundning av paketet.

Sammanfattat får MINI Countryman och MINI Paceman inte bara förbätt-

rade prestanda och vägegenskaper, utan samtidigt en mycket speciell per-

sonlighet, vilken återspeglas i urvalet av lättmetallfälgar, backspeglarnas 

kåpor av kolfi ber och de sportiga avgasrören i förkromat utförande. 

Aerodynamikpaket frontspoiler

Designpaket i Chili Red

Sport stripes

Lättmetallfälgar Double Spoke R i svart glanspolerat

Black Line Paket

Lättmetallfälg Cross Spoke R i svart, glanspolerad

Sportantenn

Extrastrålkastare i krom/svart  

Lättmetallfälgar Double Spoke R i svart matt 

Ytterbackspeglar av kolfi ber

Sportljuddämparens mynningsrör förkromade























THE BEAUTY OF THE BEAST.

(Bestående av bromsluftkanal, side-stripes och ytterbackspeglar i eldigt 

Chili Red. Endast för MINI Countryman.)
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extra instrumenten (visning av kylvätsketemperatur, relativt vridmoment, 

tväracceleration) ger dig slutligen den rätta känslan, av att växla från vägen 

till  tävlingsbanan.

Den extra dynamik som MINI Countryman eller MINI Paceman får genom 

John Cooper Works Tuning, kräver extra kontroll. Du får aldrig tappa över-

blicken – varken över instrumenten eller trafi ken. Detta klarar du med kom-

ponenter från John Cooper Works, vilka ger interiören i din MINI både den 

look och den feeling, som man förväntar sig hos en tävlingsbil. Sportratten 

i alcantara med dekor i kolfi ber är lika snygg att se på, som den är skön att 

greppa. Växelspaksknoppen är av samma kvalitetsmaterial. En blick på de 

KRAFTSAMLING.







Sportratt av alcantara med kolfi berdekor

Växelspaksknopp av alcantara med kolfi berdekor

Extra instrument (två kan monteras tillsammans)

ALLT I ETT GREPP.
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ÖVERSIKT ÖVRIGA ORIGINALTILLBEHÖR.

Extrainstrument

Double Spoke R i svart, 

matt, ,J x  tum

Double Spoke R i svart, 

glanspolerad, ,J x  tum

Cross Spoke R i svart, glans-

polerad, , J x  tum

Tröskelbreddare

Växelspaksknopp i alcantara 

med kolfi berdekor

Växelspaksknopp i läder 

med kolfi berdekor

Aerodynamikpaket

överstycke fram

Överstycke bak med diffusor

och sportiga avgasrör

Sportljuddämparens mynningsrör 

förkromade

EXTERIÖRDESIGN.

AerodynamiK.

INTERIÖRDESIGN.

Lädersportratt, med 

kolfi berdekor som tillval 

Sportratt i alcantara, med 

kolfi berdekor som tillval 

1 Ej i kombination med extrautrustning växelpaddlar på ratten
2 Kolfi berdekor tillsammans med multifunktionsratt fi nns endast för rattcentrum

Mer information om John Cooper Works originaltillbehör 
fi nns på www.MINI.se/tillbehor

De avbildade modellerna är delvis försedda med extrautrustning, som inte ingår i standard-
utförandet. Inte alla marknadsförda produkter fi nns avbildade i broschyren. Med förbehåll 
för ändring i konstruktion, utrustning och innehåll samt tryckfel och andra felaktigheter. 
© BMW AG,  München/Tyskland. Eftertryck inklusive utdrag medges endast efter skriftligt 
 tillstånd från BMW AG, München. 
Beställningsnummer       , BB-. Tryckt i Tyskland /.

  MINI Paceman

Cross Spoke R i svart, 

matt, ,J x  tum

  MINI Countryman

Sticker-Set CHAMPIONSHIP

Paket.

www.facebook.com/MINI.Sverige



John Newton Cooper blev med sina tekniska utvecklingar, sina nyska-

pande idéer och inte minst sin passion för racing redan under sin livstid 

en legend inom motorsporten – från början som förare, senare med ren-

odlade utvecklingsprojekt. Efter introduktionen av den första Mini  

kom två år senare Mini Cooper ut på marknaden. Mästaren hade själv 

lagt sin hand på verket och skapat en smidig, lättkörd och enastående 

snabb bil, som vann stor popularitet bland både rallyeförare och vanliga 

bilister. Det var så allting började. Idag kommer denna skatt av erfaren-

het, kunskap och passion till uttryck i performance-komponenterna för 

MINI Countryman och MINI Paceman från John Cooper Works. Här förs 

den glansfulla och framgångsrika traditionen vidare genom föreningen 

av moderna konstruktions- och testningsmetoder med den energi och 

det engagemang som kännetecknar racing.

MED ERFARENHET FRÅN TÄVLINGSBANAN.
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