
MINI ORIGINALTILBEHØR TIL MINI COUNTRYMAN.
Keep it MINI.



BEHOLD
KJØREOPPLEVELSEN
ÅRET RUNDT.

MINI Original-hjul er resultatet av de beste kombinasjonene av dekk og felger. De er nøye 
designet og testet for hver MINI-modell for å gi best mulig sikkerhet og kjøreegenskaper. År 
etter år. Det finnes flere viktige grunner til å velge MINI Original-hjul:

Med perfekt passform opprettholdes kjøreegenskapene, vibrasjoner unngås og risikoen 
for hurtigslitasje på chassis- og drivlinjekomponenter minimeres. 

Design som optimerer luftstrømmene minsker luftmotstanden, avkjøler bremsene og 
blåser ut smuss og partikler fra bremseskivene. Med MINI Original vinterhjul er hele bilen 
dekket av garantien. 

RunFlat-dekk gir deg mulighet til å fortsette ferden i 80 kilometer i 80 km/t tross punk-
tering. Du behøver ikke å bli stående på et trafikkfarlig sted eller overraskes av en uventet 
sladd. Med RunFlat-dekk gjelder mobilitetsgarantien som en ytterligere garanti for å alltid 
komme videre. RunFlat-dekk finnes som ekstrautstyr til MINI, så spør din forhandler om mer 
informasjon. 

RDC trykkovervåkningssystem varsler dersom noen av dekkene får feil lufttrykk, eksem-
pelvis om det har oppstått en lekkasje. Ettermonterte hjul kan mangle dette systemet, eller 
ha et trykkovervåkningssystem som ikke fullt ut er kompatibelt med MINI – det kan lede til 
feilaktige verdier og feilindikasjoner. 



GJØR VINTEREN TIL EN LEK.

HARDTESTET AV MINI.

Med forbehold om at produkter kan utgå eller bli utsolgt. 
Så langt det er mulig prøver vi å finne likeverdige alternativer til samme pris.

NüRbuRgRiNg-test
MINI Original Aluminiumsfelger 
gjennomgår kompromissløse 
utholdenhetstester på den 
krevende, legendariske banen. 
Vedvarende og fremragende 
ytelse er et krav, til tross for 
kjøring på fortauskanter, ekstrem 
kurvekjøring, høye hastigheter og 
store akselerasjons- og bremse-
krefter. 

saltvaNNstesteR
Aluminiumsfelgene utsettes for 
aggressiv saltvannsspray over 
lang tid for å sikre korrosjons-
motstanden. Det garanterer at 
overflatefinishen ikke påvirkes av 
årstidenes varierende føre og 
værforhold. 

RøNtgeNtest 
Med røntgenundersøkelser 
oppdages gassbobler som kan ha 
blitt fanget under støpningen, 
bobler som ellers kan være en 
potensiell sikkerhetsrisiko. Testen 
sikrer en høy stabilitet og en god 
motstand mot materialtretthet, 
noe som betyr økt sikkerhet ved 
høy belastning. 

Alle MINI Original-felger må gjennom et omfattende testprogram før de godkjennes. Pro-
grammet stiller betraktelig strengere krav enn det en ettermarkedsprodusent ville gjort. 
Nedenfor kan du lese mer om noen av testene.  

Felg 5-star single spoke 16”
med Nokian Hakkapelitta 205/60R16 nordiske vinterdekk med 
maksimalt grep på is og snø. Komplett med RunFlat-teknologi og 
dekktrykkovervåkning. Ikke kompatible med Cooper S, SD eller John 
Cooper Works.

4 hjul, piggede Nokian Hakkapelitta 8  17 800 kr
4 hjul, piggfrie Nokian Hakkapelitta R2  16 800 kr

Felg 5-star Double spoke 17”
med Pirelli W210 Sottozero S2 RSC 205/55R17 piggfritt europeisk 
vinterdekk med svært bra grep på tørr og våt asfalt, eller Pirelli Winter 
Ice ZE 205/55R17 95TXL med maksimalt grep på is og snø. Komplett 
med RunFlat-teknologi og dekktrykkovervåkning. 

4 hjul, piggfrie  Pirelli W210 Sottozero 18 900 kr
4 hjul, piggede Pirelli Winter Ice ZE   19 400 kr



TA det personlig. Din MINI, din stil.

siDesPeil
Finnes i Union Jack, Black Jack, Checkered 
Flag og i fem ulike farger.

1 390 kr

siDe sCuttles
Finnes i Union Jack, Black Jack og i fem 
ulike farger. Avhengig av modell, kan nye 
blinklysholdere tilkomme.

Fra 1 295 kr

baKsPeil
Finnes i Union Jack, Black Jack, 

 Checkered Flag og i syv ulike farger. 

475 kr



TA det personlig. Din MINI, din stil.

taKDeKOR FOR glasstaK.
Finnes i fire ulike stiler.

1 160 kr

sPORtstRiPeR 
Gir din Countryman ekstra karakter  
og et mer sporty utseende. Finnes i  
tre sett i fargene chili-rød, sort og hvit. 

Panser- og bagasjelukesett  965 kr
Taksett  1 075 kr 

Sidosett   840 kr



MINI Travel & Comfort System gjør reisen enklere og ekstra hyggelig, også for bakse-
tepassasjerene. Alle delene oppfyller MINIs høye krav og er sikkerhetstestet. De ulike 
funksjonene festes på baseenheten. 

HYGGELIGERE REISE.

baseeNHet 
Baseenheten passer til alt ekstrautstyr beregnet for 
Travel & Comfort System. Passer til samtlige MINI 
Countryman og Paceman. 

220 kr

KlesHeNgeR
Holder klesplagg rynkefrie hele reisen. Enkel 
montering på baseenheten uten bruk av verktøy. 
Hengeren kan tas av og brukes utenfor bilen. T&C 
Baseenhet kreves. 

630 kr

iPaD MiNi-HOlDeR
Inkludert uttak for USB-port/strømkabel. Festes i 
baseenheten og fjernes ved å trykke på en knapp. 
Holderen er roterbar 360°. Med den innebygde 
støtten på baksiden kan holderen også brukes 
utenfor bilen. Finnes også for andre nettbrett. T&C 
Baseenhet kreves. 

1 100 kr iPad mini

uNiveRsalKROK
Universalkroken monteres enkelt på baseenhe-
ten, og gjør det enkelt å henge lettere vesker eller 
klesposer slik at de ferdes sikkert. T&C Baseenhet 
kreves. 

270 kr



Med riktig utstyr kan du gjøre din MINI klar for nye eventyr og tøffere utfordringer. 

KLAR FOR EVENTYR.

bagasJeROMsMatte
Av sklisikkert, vannavstøtende og slitester-
kt materiale. Lett å rengjøre.

Finnes med to trykk:  655 kr
MINI og Cooper S.

eKstRalYs i HalOgeN elleR leD
Klassisk tilbehør for MINI. Finnes i sort og 
krom finish. Prisene varierer avhengig av 
utførelse og årsmodell.

Ekstralys i halogen  Fra 2 585 kr
Ekstralys i LED     Fra 4 300 kr

sPRutbesKYttelse
Sprutbeskyttelse fremme og bak,

 et smart valg i vårt klima.

920 kr



TOPPTILBEHØR FOR TAKET.

sNOWbOaRD- Og sKiHOlDeR
Det perfekte redskapet til skiferien. Krever 
takskinner for montering.

1 330 kr

MiNi taKbOKs
Finnes i sort og sølv. Som ekstrautstyr 
finnes sorte eller hvite sportsstriper som 
bedrer utseendet ytterligere. Krever 
takskinner for montering. 

3 995 kr

sYKKelstativ
Smidig sykkelstativ som holder sykkelen 
din på plass på reisen. Krever takskinner 
for montering.

1 100 kr

sPORtsaNteNNe
En kortere, smidigere antenne som forenk-
ler montering av takboks (83 mm).

275 kr

Alle priser er anbefalte fra-priser inkludert moms, eksklusive montering. Priser og monteringstider kan variere av-
hengig av bilens fabrikkutstyr og tilstand. Med forbehold om eventuelle prisendringer, trykkfeil og skrivefeil.


