
MINI ORIGINALTILBEHØR.
FOR MINI CLUBMAN.

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 
trykkovervåkningssystem som ikke fullt ut er kompatibelt med MINI – det kan lede til feilaktige verdier 
og feilindikasjoner.



Komplette vinterhjul
Revolite Spoke 517, 16”

Nürburgring-test.

Dekk Nokian R2 FRT med svært
godt grep på is og snø, kombinert
med lavt støynivå. Komplett med
RunFlat-teknologi. Finnes også
med nordiske piggede og 
europeiske piggfrie dekk. Passer
ikke til MINI Cooper S/SD/All4.
Delenr: 36 11 2 409 039.

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.

Dekk Nokian R2 FRT med svært
godt grep på is og snø, kombinert
med lavt støynivå. Komplett med
RunFlat-teknologi. Finnes også
med nordiske piggede og 
europeiske piggfrie dekk.
Delenr: 36 11 2 414 434

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.

Komplette vinterhjul
Net Spoke 519, 17”

Saltvannstest.

Komplette vinterhjul
JCW Grip Spoke 520, 18”

Røntgentest.

Dekk Pirelli W 240 Sottozero II r-f
med svært godt grep på tørr og våt
asfalt, samt godt grep på snø, inkl
RunFlat.
Delenr: 36 11 2 409 047

Med røntgenundersøkelser op-
pdages 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.

HARDTESTET AV MINI.

17 700 kr 19 500 kr 22 500 kr



Ekstralys i halogen eller LED.

Dørpins.

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

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

Matcher perfekt utseendet hos halvlys i
LED og ekstralys i LED.

TA DET PERSONLIG,
DIN MINI, DIN STIL.

Ekstralys i halogen 3 560 kr

360 kr

3 890 kr

Ekstralys i LED 5 270 kr



Takdekor for panoramaglasstak.

Bakspeilkåper. Sidespeilkåper. Side scuttles.

Finnes i blant annet Black Jack,
Union Jack, Gold Jack, Checkered
Flag grå og sort, Checkered Flag
hvit og sort (bildet) og Vivid Green.

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 seks ulike stiler: Gold Jack,
Black Jack, Union Jack, John Coo-
per Works Pro og Checkered Flag i
grå og sort eller hvit og sort.

1 160 kr

490 kr 1 410 kr 680 kr



MINI junior seat 2/3 i Union Jack-design.

MINI solbeskyttelse for sideruter.

Bagasjeromsmatte.

Denne bilstolen vokser med barnet ditt. Bilstolen i størrelse 2/3 er tilpasset for barn fra tre- til tolvårsalder med en vekt
mellom 15 og 36 kg. Patenterte luftputer gir hodet god beskyttelse mot sidekollisjoner, ISOFIX-festet fester stolen i setet
for en sikker plassering. Høyde og bredde justeres med en hånd takket være et patentert system. For enkel transport kan
bilstolen brettes sammen og plasseres i den medfølgende ryggsekken. Bilstolene finnes i tre ulike størrelser og i Union
Jack- og Vivid Green-design.

Med denne fine, praktiske og slitesterke
matten holder du bagasjerommet fukt- og
smussfritt. Den vanntette bagasjeromsmat-
ten kommer i Essential Black med stoffsøm
og designhåndtak. Passer perfekt sammen
med gulvmatter i Essential Black.

HYGGELIGERE REISE.

3 710 kr

990 kr (set of 2)

780 kr



MINI Travel & Comfort-system.

Sportstriper. Snap-in adapter. Gulvmatter i Essential Black.

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

Finnes i hvitt, svart, rødt og
Melting Silver i to forskjellige sett,
et for taket og et for bakluke og
panser. Selges som separate deler,
som du kan velge fritt mellom.

Finnes til Apple iPhone 4, 5 og 6
og alle telefoner med micro-USB.
Forsterker signalet ditt med bilens
antenne og kobler telefonen til
infotainmentsystemet.

Komplett sett til forsete og baksete
i Essential Black med diamant-
mønster.

Baseenhet  220 kr

970 kr (per sett) 1 610 kr (micro USB)

890 kr  (allværsmatter)

1 230 kr  (tekstilmatter)

Universalkrok 270 kr
Kleshenger 630 kr
iPad mini-holder 1 100 kr



320 liters MINI takboks med takskinner.

Komplett hjulsats med 19” Radial Spoke 526 lettmetallfelger.

Takskinnene gir deg en sikker og solid løsning for tilbehør når du trenger mer plass, som den 320 liter
store takboksen i sort eller sølv. Den har sentrallås med 6 låsepunkter som kan åpnes fra begge sider, og
rommer opptil 5 par 180 centimeter lange ski.

Skreddersydd design: vektoptimerte tofargede felger i høy kvalitet i
Brilliant Black og sølv på Bridgestone Potenza S001 RFT.

KLAR FOR EVENTYR.

Takskinner 2 260 kr

32 200 kr

Takboks  4 000 kr

LED innstegslister i Union Jack. Ski- og snowboardholder. Låsbart sykkelstativ.
Opplyste, finnes i 4 ulike stiler.

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.

Transporterer opptil 6 par ski, 4
par ski og staver eller 2 snowboard
og 1 par ski. Monteres på
takstativet.

Sykkelen lastes og låses enkelt
med et vri-system. Passer også
terrengsykler. Monteres på tak-
stativet.

2 710 kr 1 330 kr 1 100 kr


