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FÖR ALLA NYA MINI-MODELLER.

KEEP IT MINI.
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FÖR ATT DIN MINI ÄR PRECIS SOM 
DU - INDIVIDUELL.

Som MINI-förare har du gjort ett aktivt val. Du vill vara annorlunda, unik och njuta av den 
fantastiska känsla som det innebär att köra en MINI. Den känslan kan du som MINI-förare 
också uppleva på vintern, tack vare rätt fälgar och däck för din bil i dina körförhållanden.  
Den känslan kan du uppleva när du besöker din verkstad, som med en nyckelavläsning  
direkt kan diagnostisera din bils servicebehov. Det viktigaste för oss att du får bra service och 
en säker körupplevelse, därför gör vi också en noggrann okulär besiktning av din bil och  
kontrollerar allt ifrån bromsbelägg och oljenivåer till däckmönster och torkarblad.  
Vi har även barnstolar, takboxar och alla de vanliga tillbehören, men med oftast med möjligheter 
till en extra twist, för exempel vita sport stripes till vår svarta takbox.  
Den kanske viktigaste anledningen till att välja en MINI är möjligheten att sticka ut, att skapa 
en bil som ingen annan du kommer att möta ute på vägarna, därför vill vi med denna katalog visa 
dig hur du kan personifera din MINI. 

BRA ATT VETA NÄR DU LÄSER DENNA KATALOG.
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. Gäller år 2017.
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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 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 mo-
bilitetsgarantin 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.

DÄCK OCH FÄLGAR.
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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. Vi ställer avsevärt 
hårdare krav på våra fälgar än många eftermarknadstillverkare, 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.

DÄCK OCH FÄLGAR.
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GARANTERAD KVALITET.

DÄCKGARANTI.

Vi har valt ut våra MINI originaldäck och hjul med omsorg och med förtroende. Därför är vi nu stolta 
över att kunna erbjuda dig en 36 månader lång däckgaranti när du köper MINI originaldäck eller hjul 
hos din officiella MINI-återförsäljare eller MINI-serviceverkstad.

Den 36 månader långa försäkringen gäller från dagen du köper dina däck från din MINI-serviceverkstad. 
Det ger dig möjlighet att slappna av under en lång tid framöver utan några extra kostnader. 

Följande kriterier gäller för upp till 100% ersättning av MINI däckförsäkring:

Upp	till	100%	ersättning	för:
-  Skada orsakad av ett vasst föremål (t.ex. en spik eller krossat glas)
-  Kollision med en trottoarkant.
-  Vandalisering eller stöld.

upp till 1 år

100%

upp till 2 år

75%

upp till 3 år

50%
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15”	FÄLGAR.
VINTERHJUL TILL MINI 3-DÖRRAR, 5-DÖRRAR & CABRIO.

STÅLFÄLG	R12

Däck Michelin Alpin A4, med 
mycket bra grepp på torr och våt 
asfalt och bra grepp på snö.  
Exklusive RunFlat-teknologi. 
Passar inte MINI Cooper S/SD/
JCW. Art.nr. 36 11 2 289 847.

HELI	SPOKE	492

Däck Pirelli W210 Snowcontrol 
3, med mycket bra grepp på torr 
och våt asfalt och bra grepp på 
snö. Exklusive RunFlat-teknolo-
gi. Finns också med nordiska 
dubbade och odubbade däck. 
Passar inte MINI Cooper S/SD/
JCW. Art.nr. 36 11 2 349 703

NAVKAPSLAR

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

HELI	SPOKE	492

Däck Nokian Hakkapeliitta R2 
med mycket bra grepp på is och 
snö, samtidigt som bullernivån är 
låg. Exklusive RunFlat-teknologi. 
Passar inte MINI Cooper S/SD/
JCW. Art.nr. 36 11 2 359 815

MOBILITETSKIT

Till hjul utan RunFlat rekommen-
deras MINI mobilitetskit som 
hjälper dig att komma vidare vid 
händelse av punktering. Om din 
MINI har sommardäck utan Run-
Flat ingår detta kit i din MINI. 
Art.nr. 71 10 2 333 675

HELI	SPOKE	492

Dubbade däck Nokian Hakkapeli-
itta 8 med utmärkt grepp på is 
och snö, samtidigt som bullerni-
vån är låg. Exklusive RunFlat-te-
knologi. Passar inte MINI Cooper 
S/SD/JCW. Art.nr. 36 11 2 359 
814

6	900	krFrånpris exkl. 
montering:

10	300	krFrånpris exkl. 
montering:

1	380	krFrånpris exkl. 
montering:

11	900	krFrånpris exkl. 
montering:

1	265	krFrånpris exkl. 
montering:

12	300	krFrånpris exkl. 
montering:
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16”	FÄLGAR.
VINTERHJUL TILL MINI 3-DÖRRAR, 5-DÖRRAR & CABRIO.

LOOP	SPOKE	494

Däck Pirelli W210 Snowcontrol 
3, med mycket bra grepp på torr 
och våt asfalt och bra grepp på 
snö.Komplett inklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
JCW. Art.nr. 36 11 2 349 708

RADIAL	SPOKE	508

Däck Dunlop SP Winter Sport 3D 
ROF, med mycket bra grepp på 
torr och våt asfalt och bra grepp 
på snö. Komplett inklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
JCW. Art.nr. 36 11 2 349 709

LOOP	SPOKE	494

Däck Nokian Hakkapeliitta R2 
med mycket bra grepp på is och 
snö, samtidigt som bullernivån är 
låg. Komplett inklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
JCW. Art.nr. 36 11 2 354 486

RADIAL	SPOKE	508

Däck Dunlop SP Winter Sport 3D 
ROF, med mycket bra grepp på 
torr och våt asfalt och bra grepp 
på snö. Komplett inklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
JCW. Art.nr. 36 11 2 286 805

LOOP	SPOKE	494

Dubbade däck Nokian Hakkapeli-
itta 8 med utmärkt grepp på is 
och snö. Komplett inklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
JCW. 
Art.nr. 36 11 2 354 484

14	900	krFrånpris exkl. 
montering:

14	800	krFrånpris exkl. 
montering:

16	500	krFrånpris exkl. 
montering:

14	900	krFrånpris exkl. 
montering:

16	900	krFrånpris exkl. 
montering:
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17”	FÄLGAR.
VINTERHJUL TILL MINI 3-DÖRRAR, 5-DÖRRAR & CABRIO.

COSMOS	SPOKE	499

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

JCW	DOUBLE	SPOKE	510

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

COSMOS	SPOKE	499

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

JCW	TRACK	SPOKE	501

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

17	500	krFrånpris exkl. 
montering:

17	900	krFrånpris exkl. 
montering:

18	900	krFrånpris exkl. 
montering:

18	800	krFrånpris exkl. 
montering:
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16”	&	17”	FÄLGAR.
VINTERHJUL TILL MINI CLUBMAN.

REVOLITE	SPOKE	517

16“ Däck Pirelli Winter Sottozero 
3 r-f, med mycket bra grepp på 
torr och våt asfalt och bra grepp 
på snö. Med eller utan Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
Cooper S/SD/JCW Clubman.  
Art. nr. 36 11 2 411 025 (ej R.F.) 
Art. nr. 36 11 2 409 030 (RunFlat)

REVOLITE	SPOKE	517

16“ Däck Nokian Hakkapeliitta 
R2 med mycket bra grepp på is 
och snö, samtidigt som bullerni-
vån är låg. Komplett inklusive 
RunFlat-teknologi. Passar inte 
MINI Cooper S/SD/JCW Club-
man.  
Art. nr. 36 11 2 409 039

REVOLITE	SPOKE	517

16“ Dubbade däck Nokian Hak-
kapeliitta 8 med utmärkt grepp 
på is och snö. Komplett inklusive 
RunFlat-teknologi. Passar inte 
MINI Cooper S/SD/JCW Club-
man.  
Art. nr. 36 11 2 409 041

BRIDGE	SPOKE	528

17“ Däck Pirelli W 210 Snowcontrol 3 med mycket bra grepp 
på torr och våt asfalt och bra grepp på snö. Exklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI Cooper S/SD/JCW Clubman.  
Art.nr. 36 11 2 409 045

13	950	krFrånpris exkl. montering 
utan	RunFlat:

14	300	krFrånpris exkl. montering 
inkl	RunFlat:

17	900	krFrånpris exkl. 
montering: 18	300	krFrånpris exkl. 

montering:

16	900	krFrånpris exkl. 
montering:
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17”	&	18”	FÄLGAR.
VINTERHJUL TILL MINI CLUBMAN.

NET	SPOKE	519

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 Clubman.  
Art. nr. 36 11 2 409 043

NET	SPOKE	519

17“ dubbade däck Nokian Hakkapeliitta 8 med ut-
märkt grepp på is och snö. Komplett inklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI JCW Clubman. 
Art. nr. 36 11 2 414 435

NET	SPOKE	519

17“ däck Nokian Hakkapeliitta R2 med mycket bra 
grepp på is och snö, samtidigt som bullernivån är 
låg. Komplett inklusive RunFlat-teknologi. 
Passar inte MINI JCW Clubman. 
Art. nr. 36 11 2 414 434

JCW	GRIP	SPOKE	520

18“ däck Pirelli W 240 Sottozero II r-f med mycket 
bra grepp på torr och våt asfalt och bra grepp på snö. 
Komplett inklusive RunFlat-teknologi. Passar alla 
MINI Clubman. Art. nr. 36 11 2 409 047

19	900	krFrånpris exkl. 
montering:

21	300	krFrånpris exkl. 
montering:

19	900	krFrånpris exkl. 
montering:

23	600	krFrånpris exkl. 
montering:
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16”	&	17”	FÄLGAR.
VINTERHJUL TILL MINI COUNTRYMAN.

REVOLITE	SPOKE	517

16“ centraleuropeiska däck Brid-
gestone Blizzak LM001 med my-
cket bra grepp på torr och våt as-
falt och bra grepp på snö. 
Exklusive RunFlat-teknologi.  
Passar inte MINI Cooper S/SD/S 
E/JCW Countryman.  
Art.nr. 36 11 0 048 005

REVOLITE	SPOKE	517

16“ nordiska däck Nokian Hakka-
peliitta R2 med mycket bra grepp 
på is och snö, samtidigt som bul-
lernivån är låg. Exklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
Cooper S/SD/S E/JCW Country-
man.  
Art.nr. 36 11 0 003 047

IMPRINT	SPOKE	530

17“ nordiska däck Nokian Hakka-
peliitta R2 med mycket bra grepp 
på is och snö, samtidigt som bul-
lernivån är låg. Inklusive Run-
Flat-teknologi. Passar inte MINI 
JCW Countryman.  
Art.nr. 36 11 0 048 008

REVOLITE	SPOKE	517

16“ dubbade däck Nokian Hakka-
peliitta 8 med utmärkt grepp på 
is och snö. Exklusive RunFlat-te-
knologi. Passar inte MINI Cooper 
S/SD/S E/JCW Countryman.  
Art.nr. 36 11 0 003 048

IMPRINT	SPOKE	530

17“ dubbade däck Nokian Hakka-
peliitta 8 med utmärkt grepp på 
is och snö. Inklusive RunFlat-te-
knologi. Passar inte MINI JCW 
Countryman.  
Art.nr. 36 11 0 048 009

IMPRINT	SPOKE	530

17“ centraleuropeiska däck 
Goodyear Ultra Grip 8 Perfor-
mance med mycket bra grepp på 
torr och våt asfalt och bra grepp 
på snö. Exklusive RunFlat-tekno-
logi. Passar inte MINI JCW 
Countryman.  
Art.nr. 36 11 0 048 007

13	900	krFrånpris exkl. 
montering:

17	500	krFrånpris exkl. 
montering:

15	950	krFrånpris exkl. 
montering:

19	700	krFrånpris exkl. 
montering:

15	950	krFrånpris exkl. 
montering:

19	900	krFrånpris exkl. 
montering:
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17”	&	18”	FÄLGAR.
VINTERHJUL TILL MINI COUNTRYMAN.

CHANNEL	SPOKE	BLACK	531

17“ centraleuropeiska däck Bridgestone Blizzak LM001 RFT med mycket bra grepp på torr och våt asfalt och 
bra grepp på snö. Inklusive RunFlat-teknologi. Passar inte MINI JCW Countryman.  
Art.nr. 36 11 0 048 010

JCW	THRILL	SPOKE	529

18“ centraleuropeiska däck Bridgestone Blizzak LM001 RFT med mycket bra grepp på torr och våt asfalt och 
bra grepp på snö. Inklusive RunFlat-teknologi. Passar samtliga MINI Countryman.  
Art.nr. 36 11 0 048 011

19	300	krFrånpris exkl. 
montering:

23	400	krFrånpris exkl. 
montering:
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18”	EXKLUSIVA	TILLBEHÖRSHJUL.
TILL MINI 3-DÖRRAR, 5-DÖRRAR & CABRIO.

HIGH	SPOKE	596

I grafitgrå stil med sju kromade ekrar. Fälgen passar 
till alla modeller utan JCW sportbromsar och monte-
ras ihop med Pirelli Cinturato P7 inklusive Run-
Flat-teknologi.  
Art. nr. 36 11 2 420 416

DOUBLE	SPOKE	534	FERRIC	GREY

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

CROSS	SPOKE	506

I svartlackad stil med ekrar i borstad aluminiumfi-
nish. Det ena utförandet har en slät yttersida, medan 
det andra har konvexa ekrar som rymmer JCW sport-
bromsar. Båda fälgarna monteras ihop med Pirelli 
Cinturato P7 inklusive RunFlat-teknologi.
Nr: 36 11 2 349 696 (slät), 36 11 2 349 697 (konvex)

DOUBLE	SPOKE	534	MATTE	BLACK

Fälgen Double Spoke 534 i mattsvart stil med krom-
detaljer passar till alla MINI. Monteras ihop med Pi-
relli Cinturato P7 inklusive RunFlat-teknologi.
Art. nr. 36 11 2 349 698

24	575	krFrånpris exkl. 
montering:

25	500	krFrånpris exkl. 
montering:

25	500	krFrånpris exkl. 
montering:

25	500	krFrånpris exkl. 
montering:
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19”	EXKLUSIVA	TILLBEHÖRSHJUL.
TILL MINI CLUBMAN & COUNTRYMAN.

RADIAL	SPOKE	526	 
BRILLIANT BLACK

Skräddarsydd design för MINI Clubman. 
Högkvalitativa och viktoptimerade  
tvåfärgade fälgar med däck Bridgestone 
Potenza S001 inklusive RunFlat-teknologi. 
Art. nr. 36 11 2 408 928

RALLYE	SPOKE	536	 
ASPEN	WHITE	&	ORBIT	GREY

Dessa högkvalitativa och viktoptimerade fälgar finns i två utföranden, Aspen White i högblank finish eller Or-
bit Grey i matt finish. Fälgarna sticker ut med sina lasergraverade Checkered Flag-mönster med mycket hög 
precision, en röd accentring och passar perfekt för dig som vill individualisera din MINI Countryman. Lever-
eras som en komplett sats med RunFlat, däcktrycksövervakning med däck Bridgestone Potenza S001 (Aspen 
White) eller Dunlop SP Sport Maxx RT 2 (Orbit Grey) 225/45R19.
Art. nr. 36 11 2 420 418 (Orbit Grey), 36 11 2 420 420 (Aspen White).

29	915	krFrånpris exkl. 
montering:

35	950	krFrånpris exkl. 
montering:
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EXTRALJUS	I	HALOGEN	ELLER	LED

Klassiskt tillbehör för en MINI, finns i svart eller kromad finish.
Observera att en MINI med LED-halvljus kräver en omkopplare för 1 005 kr.

2	780	krFrånpris exkl. 
montering	(Countryman):2	920	krFrånpris exkl. montering 

(5-dörrar,	Clubman):

2	490	krFrånpris exkl. montering 
(3/5-dörrar,	Cabrio):2	650	krFrånpris exkl. montering 

(3-dörrar,	Cabrio):

420	krFrånpris exkl. 
montering:

EXTERIÖR & INTERIÖR DESIGN.

BLACK	LINE	LYKTOR

Komplett set för främre och 
bakre lyktor i svart högblank 
finish. Till MINI Countryman 
finns även frontgrillen i Black 
line-utförande.

LED INSTEGSLISTER
 
LED instegslister finns i fyra stil-
ar: 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.

DÖRRPINS

Passar perfekt ihop med backspe-
gelkåpor, Side Scuttles eller tak-
dekorer i matchande färger. Säljs 
i satser om 2 st.

5	670	krFrånpris exkl. 
montering	(LED):3	830	krFrånpris exkl. 

montering	(halogen):
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1	400	krFrånpris exkl. 
montering:1	580	krFrånpris exkl. 

montering: 1	630	krFrånpris exkl.  
montering:

530	krFrånpris exkl. 
montering: 1	680	krFrånpris exkl. 

montering: 720	krFrånpris exkl. 
montering:

EXTERIÖR & INTERIÖR DESIGN.

INNERBACKSPEGEL 

Finns i åtta olika stilar för inner-
backspeglar utan automatiskt av-
bländande funktion.
På bilden stilen Union Jack.

BACKSPEGELKÅPOR 

Finns i elva olika stilar, bland 
andra Black Jack (bilden). 

SMÅ SIDE SCUTTLES 

Finns i elva olika stilar, bland 
andra Gold Jack (bilden). 

TAKDEKOR
 
Finns bland annat i Black Jack, 
Union Jack, Gold Jack (bilden), 
Checkered Flag grå och svart, 
Checkered Flag vit och svart och 
JCW Pro. Finns också till pan-
oramaglastak och passar då även 
Countryman och Clubman.  
Dekoren är inte transparent.

STORA SIDE SCUTTLES
 
Finns i elva olika stilar, bland 
andra Union Jack (bilden). 

SIDE SCUTTLES
 
Finns i sex olika stilar till MINI 
Countryman, bland andra  
Checkered Flag Grey (bilden). 
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SPORT STRIPES

Säljs i två satser, en sats för bakluckan och motorhuven och en för taket. Utseendet varierar något mellan Club-
man, Countryman och de övriga modellerna. Alla satser finns i Aspen White, Chili Red och Jet Black, till MINI 
Clubman även i Melting Silver.

1	100	krFrånpris exkl. 
montering:2	440	krFrånpris exkl. 

montering: 730	krFrånpris exkl. 
montering:

STRIPES OCH FOLIE.

BONNET STRIPES

2 stycken stripes i svart eller vitt. 
Utseendet varierar något mellan 
Clubman, Countryman och de 
övriga modellerna.

SIDE STRIPES
 
Finns i Chili Red eller Jet Black.

JCW PRO SIDOFOLIE

Finns i grå, svart och matt  
transparent design.

1	040	krFrånpris exkl. 
montering	(per	sats):790	krFrånpris exkl. 

montering	(per	sats):
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230	krBasenhet 
51	95	2	354	323

290	krAvlastningskrok 
51	95	2	354	927

	670	krGalge 
51	95	2	354	929

1	450	kriPad	Air	1	&	2-hållare 
51	95	2	409	875

990	krGoPro-hållare 
51	95	2	405	470

1	720	krFrånpris exkl. 
montering: (lightning) 2	395	krFrånpris exkl. 

montering: 995	krFrånpris exkl. 
montering:

INTERIÖRA TILLBEHÖR.

CLICK	&	DRIVE 

Passar alla mobiler upp till 78 
mm bredd (inkl. iPhone 6+) och 
fälls lätt ihop när den inte an-
vänds. Inkl USB-uttag för strea-
ming och laddning från bilen.
Art.nr: 65 90 2 448 753 
&        65 90 2 406 942

SNAP-IN ADAPTER

Finns till Apple iPhone 5, 6 och 
6S och telefoner med Lightning 
eller Micro-USB-portar. Förstär-
ker din mottagning med bilens 
antenn och kopplar telefonen till 
infotainmentsystemet.

DÖRRPROJEKTOR

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-pa-
ket eller mer.  
Art.nr: 63 31 2 414 106

MINI	TRAVEL	&	 
COMFORT	SYSTEM.
 
Systemets basenhet byggs på 
med en galge perfekt för kavajer, 
en avlastningskrok som håller 
matkassen på plats, hållare för 
diverse olika tablets som bibe-
håller lugnet i baksätet eller en 
GoPro-kamera för den som vill 
spela in det snabbaste varvet på 
banan.

Frånpriser exkl. 
montering:
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MINI	JUNIOR	SEAT	2/3

Den här barnstolen växer med ditt barn. Barnstolen i storlek 2/3 är anpassad för barn från 3 till 12 års ålder 
(95-150 cm) med en vikt mellan 15 och 36 kg. Patenterade luftkuddar förser huvudet med ett högt sidokrock-
skydd, ISOFIX-fästen fixerar stolen i sätet för en säker placering. Höjd och bredd justeras med en hand tack 
vare ett patenterat system. Vid transport kan barnstolen fällas ihop och placeras i den medföljande ryggsäcken. 
Finns i Union Jack eller Vivid Green-design och passar samtliga nya MINI. Art nr. 82 22 2 449 303

3	710	krFrånpris exkl. 
montering:720	krFrånpris exkl. 

montering: 3	980	krFrånpris exkl. 
montering:

BARNSTOLAR.

MINI	BABY	SEAT	0+

Anpassad för barn från 0 till 15 
månaders ålder med en vikt upp 
till 13 kg. Kombineras med ihop 
med en MINI ISOFIX-bas för att 
fästas i sätet.
Art nr. 82 22 2 355 994

MINI	JUNIOR	SEAT	1 
 
Anpassad för barn från 12 till 36 
månaders ålder med en vikt mel-
lan 9 och 18 kg. Kombineras med 
ihop med en MINI ISOFIX-bas för 
att fästas i sätet.
Art nr. 82 22 2 355 995

SÄTE	&	SPARKSKYDD

Sparkskydd för baksätet och det 
främre sätets baksida.
Art nr: 82 12 2 448 367

3	995	krFrånpris exkl. 
montering	(per	sats):

2	550	krISOFIX-basenhet
82	22	2	348	2332	550	krISOFIX-basenhet

82	22	2	348	233
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ALLVÄDERSMATTOR I ESSENTIAL BLACK

Komplett sats för fram- och baksäte i Essential Black diamantmönster med tygsöm och MINI-designat handtag. 

630	krFrånpris exkl. 
montering:840	krMINI	Clubman	&	Countryman 

Art.nr:	51	47	2	408	527	&	51	47	2	447	613

720	krMINI	5-dörrar 
Art.nr:	51	47	2	358	313

620	krMINI	3-dörrar 
Art.nr:	51	47	2	353	820

590	krMINI Cabrio 
Art.nr:	51	47	2	411	348

GOLVMATTOR OCH BAGAGERUMSTILLBEHÖR.

SKYDDSMATTA	FÖR	STÖTFÅNGARE

Skyddar din stötfångare vid in- och urlastning av 
bagageurymmet.  
Art.nr: 51 47 2 407 204

BAGAGERUMSMATTA

Vattentät bagagerumsmatta i Essential Black som 
passar perfekt ihop med golvmattorna i samma stil.

1	000	krFrånpris exkl. 
montering:
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5	995	krKampanjpris	(2017) 
exkl.	montering:1	150	krFrånpris exkl. 

montering: 7	750	krFrånpris exkl.  
montering:

2	480	krFrånpris exkl. 
montering: 	4	210	krFrånpris exkl. 

montering: 1	390	krFrånpris exkl. 
montering:

LASTHÅLLARE 

När du behöver utrymme ger 
lasthållarna dig en säker och so-
lid lösning för tillbehör som MINI 
takbox, skidhållare, touringcykel-
hållare, racingcykelhållare, 
surfbrädehållare eller lastkorg.

TAKBOX

Den 320 liter stora takboxen 
finns 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. Som 
tillval finns vita & svarta stripes.

SKIDHÅLLARE 

Transporterar upp till 6 par 
skidor, 4 par skidor och stavar, el-
ler 2 snowboard och 1 par skidor.
Monteras på lasthållare. 
Art.nr: 82 72 0 406 587

KOMPAKT  
CYKELHÅLLARE
 
Monteras på dragkroken på MINI 
Countryman och kan fällas ihop 
och förvaras under lastrumsgol-
vet när den inte används.  
Anpassad för 2 cyklar á 30 kg.
Art.nr: 82 72 2 414 151

CYKELHÅLLARE	FÖR	
BAKRE STÖTFÅNGARE

Kan användas på alla MINI 
3/5-dörrar, Cabrio och Country-
man utan dragkrok med fab-
riksoptionen „Förberedelse för
bagagehållare“ (3AR).
Art.nr: 82 72 2 285 993

LÅSBAR TOURING-
CYKELHÅLLARE.
 
Cykeln lastas och låses enkelt 
med låssystemet som låses med 
ett vridsystem. Passar också 
mountainbikes. Monteras på 
lasthållare.
Art.nr: 82 71 2 180 241



JOHN COOPER WORKS PRO TILLBEHÖR TILL MINI 3-DÖRRAR, 5-DÖRRAR OCH CABRIO.

TUNING	KIT	OCH	SPORTAVGASSYSTEM	TILL	MINI	
COOPER S OCH JOHN COOPER WORKS. 

BAKRE	SPOILERPÅBYGGNAD.

FRONTSPLITTERS	&	SPOILERPÅBYGGNADER.

TUNING	KIT	&	SPORTAVGASSYSTEM	TILL	COOPER	S:

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 spoilerpåbyggnaden 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 vattenresis-
tent polyuretan. Den 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 Cab-
rio med JCW exteriörpaket, ej MINI 5-Dörrar, Clubman 
eller Countryman eller MINI utan JCW exteriörpaket.

JCW Pro frontsplitters förstärker det dynamiska utseen-
det 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. 19 610 kr

inkl. slutrör i krom. 20 470 kr

Frontsplitters. 3 910 kr

Monteringsats för MINI Cabrio. 260 kr

Frånpris exkl.montering: 4 950 kr

inkl. slutrör i kolfiber. 22 780 kr

inkl. slutrör i kolfiber. 23 640 kr

Spoilerpåbyggnader. 1 240 kr
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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 från och med juli 2017 tills vidare. Med reservation för eventuella prisförändringar, feltryck 
och felskrivningar. 

MINI Sverige 
Box 794 
191 27  Sollentuna
020-120 23 23
www.mini.se


