
MINI ORIGINALTILBEHØR.
FOR MINI CabRIO, 3- OG 5-DØRS.

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 med en hastighet på 80 km/t tross
punktering. 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, eksempelvis dersom
det har oppstått en lekkasje. Ettermonterte hjul kan mangle dette systemet, eller ha et trykk-
overvåkningssystem som ikke fullt ut er kompatibelt med MINI – det kan lede til feilaktige verdier og
feilindikasjoner.



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 kurvek-
jøring, høye hastigheter og store
akselerasjons- og bremsekrefter.

aluminiumsfelgene utsettes for
aggressiv saltvannsspray over lang
tid for å sikre korrosjonsmotstan-
den. Det garanterer at overflatefin-
ishen ikke påvirkes av årstidenes
varierende føre og værforhold.

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

Saltvannstest 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 materialtret-
thet, noe som betyr økt sikkerhet 
ved høy belastning.

HARDTESTET AV MINI.

Komplette piggfrie vinterhjul
Heli Spoke 492, 15”

Nordiske, piggfrie Nokian R2
175/65 vinterdekk med svært godt
grep på is og snø, kombinert med
lavt støynivå. Finnes også med
nordiske piggede dekk. Passer ikke
til MINI Cooper S/SD/JCW. alle
15”-dekk leveres uten RunFlat.

11 300 kr
Komplette piggfrie vinterhjul
Loop Spoke 494, 16”

Nordiske, piggfrie Nokian R2
195/55 vinterdekk med svært
godt grep på is og snø, kombinert
med lavt støynivå. Komplett med
RunFlat-teknologi og dekktrykk-
overvåking. Passer ikke til MINI
John Cooper Works.

Piggede Nokian Hakkapeliitta 8
195/55 vinterdekk med maksimalt
grep på is og snø.  
Komplett med RunFlat-teknologi 
og dekktrykkovervåking. Passer 
ikke til MINI John Cooper Works.

Komplette piggede vinterhjul
Loop Spoke 494, 16”

16 500 kr 16 900 kr



Sportstriper.

Dørpins.

Fjernlysdekor i Piano Black.
Gir din MINI ekstra karakter og et mer
sporty utseende. Finnes i tre sett i fargene
chili-rød, sort og hvit.

Matcher bakspeilkåper, lysventil eller  
takdekor perfekt, blant annet for stilene 
black Jack, Union Jack, Gold Jack og John 
Cooper Works Pro.  
Selges i sett på 2 stk.

Komplett sett for front- og baklykter.

TA DET PERSONLIG,
DIN MINI, DIN STIL.

Panser- og bagasjelukesett  740 kr

360 kr

2 310 kr

Taksett   760 kr



Takdekor.

Bakspeilkåper. Sidespeilkåper. Side scuttles (liten).

Side Scuttles (stor).

Seks forskjellige stiler til MINI
med panoramaglasstak. Ytterlige
tre stiler er tilgjengelige til MINI
med hvitt tak og fem stiler til MINI
med sort tak. Kan ikke monteres
på MINI utstyrt med takstativ. På
bildet sees Gold Jack.

Finnes i åtte ulike stiler for baks-
peil uten automatisk dimmefunks-
jon. Stilen på bildet er Union Jack.

Finnes i tolv ulike stiler, blant
andre black Jack (bildet), Gold Jack
og John Cooper Works Pro.

Finnes i elleve ulike stiler: Gold
Jack, black Jack, Union Jack, John
Cooper Works Pro og Chekered
Flag i grå og sort eller hvit og sort.

Finnes i elleve ulike stiler: Gold
Jack, black Jack, Union Jack, John
Cooper Works Pro og Chekered
Flag i grå og sort eller hvit og sort.

1 300 kr

490 kr 1 410 kr 680 kr

1 520 kr



MINI Travel & Comfort-system.

Click & Drive med navigasjon.

LED Dørprojektor.

Click & Drive for smarttelefoner.

Systemets baseenhet kan bygges på med diverse deler,
eksempelvis en kleshenger, en universalkrok, holder for
diverse tablets eller et GoPro-kamera.

Med Click & Drive og MINI bærbar navigasjon kjører
du deg aldri vill igjen. Du løsner enkelt navigatoren
fra systemet, som like enkelt foldes inn bak 
hastighetsmåleren på din MINI.

Med utskiftbart mønster i MINI-logo, Union Jack eller
JCW Pro. Leveres i sett på 2 stk.

Den optimale løsningen for din smarttelefon! Passer for
alle mobiler opp til 78 mm bredde (inkludert iPhone 6+)
og kan lett pakkes vekk når den ikke brukes. Inkluderer
USb-port for streaming og lading fra bilen.

220 kr  baseenhet 1 020 kr

1 600 kr3 980 kr

270 kr  Universalkrok

630 kr  Kleshenger

1 100 kr iPad mini-holder

MINI Travel & Comfort System gjør reisen enklere og ekstra hyggelig, også for baksetepassasjerene. Samtidig gjør
MINI Click & Drive det enklere for deg i førersetet. Når du til slutt ankommer reisemålet, ønsker en velkjent logo på
asfalten deg velkommen.

HYGGELIGERE REISE.



Bagasjeromsmatte.

LED innstegslister i Union Jack.

Gulvmatter.

Ekstralys i halogen eller LED.

Produsert i sklisikkert, vannavstøtende og slitesterkt
materiale. Lett å rengjøre.

Opplyste, finnes i 4 ulike stiler.

I gummi eller tekstil. Finnes i fire stiler, inkludert
Essential black (bildet).

Klassisk tilbehør til MINI. Finnes i sort og krom finish. 
Merk at en MINI med LED-halvlys krever en bryter til 
940 kr.

580 kr  MINI 3-dører

2 470 kr MINI 3-dører og Cabrio 3 560 kr Ekstralys i halogen

2 710 kr MINI 5-dører 5 270 kr Ekstralys i LED

670 kr  MINI 5-dører 1 230 kr Tekstilmatter Essential black

890 kr  allværsmatter Essential black 

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

KLAR FOR EVENTYR.



MINI Tuning Kit med sportavgassystem.

Tilbehøret i serien John Cooper Works Pro er basert på racing-arven etter John Cooper, og gir din MINI et 
enda mer sporty utseende og bedre ytelse.

Leverer 211 hk og 300 nm til MINI Cooper S.

THE WORKS.

18 210 kr

JCW Pro LED-innstegslister.

JCW Pro gulvmatter.

JCW Pro nøkkelcase og bånd. JCW Pro sommerhjulsett.

alle priser er anbefalte fra-priser inkludert moms, eksklusiv monteringskostnader. Priser og monteringstider kan variere avhengig av bilens fabrikkutstyr
og tilstand. Med forbehold om eventuelle prisendringer, trykkfeil og skrivefeil. © MINI Norge 2016, www.mini.no.

Inneholder en innovativ NFC-chip 
for å kontrollere slike funksjoner
som volum, WiFi og bluetooth via 
smarttelefon.

John Cooper Works-felg Cross
Spoke 506 18“ på Pirelli CintuRato
P7 dekk med RunFlat.

410 kr 23 250 kr

2 470 kr MINI 3-dører

1 400 kr allværsmatter

2 710 kr MINI 5-dører

1 410 kr Tekstilmatter


