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FELKÉSZÜLT VÁRAKOZÁS A NYÁRRA.
A megfelelő tartozékokkal ellátva a MINI-d éppen olyan 
egyedi lesz, mint te magad – a MINI Service segítségével 
pedig tökéletesen felkészülhetsz a régóta dédelgetett nyári 
kalandjaidra.

Azért tehát, hogy a melegebb napokra formába hozd négy-
kerekű kedvencedet, vedd igénybe a MINI Service olyan 
szolgáltatásait, mint amilyen például a tavaszi átvizsgálás. 
A legjobban akkor jársz, ha a szervizlátogatás alkalmával 
végezteted el a kerékcserét. De ha már a kerekeknél tar-
tunk: az új komplett nyári kerékkészletek mindig üdítően 
friss jelenséggé teszi az autódat – a MINI komplettke-
rék-konfigurátor jóvoltából pedig előzetesen meggyőződ-
hetsz arról, hogy melyik stílus illik legjobban a MINI-dhez. 
Annak érdekében pedig, hogy megfelelő teret biztosítsunk 
MINI-s kalandjaid számára, a legkülönbözőbb szállítási 
megoldásokkal állunk rendelkezésedre, legyen szó bármi-
lyen tevékenységről és bármilyen vakációs helyszínről.

További információ a MINI Original tartozékokról: 
Tartozékok és vonzó MINI Service ajánlatok 
márkakereskedésünkben vagy a www.MINI.hu weboldalon.

Vesd bele magad a nyári kalandokba – a MINI csapat sok-
sok vezetési élményt kíván hozzá.
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TERET NYIT A KALANDOKNAK:  
AZ ÚJ MINI COUNTRYMAN.
Nagyobb, akár öt utasnak is elegendő tér. Nagyobb tapadás az opcionális ALL4 összkerékmeghajtással.  
Nagyobb izgalom a járt utaktól távol. Vagyis: nagyobb tér nyílik számodra a kalandozásokhoz.  
Ezt nyújtja neked az új MINI Countryman.
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HAGYD  
MAGAD MÖGÖTT
A MEGSZOKÁST.

Union Jack oldalkopoltyúk.
Büszke vagy autód gyökereire? Akkor mások előtt is 
fedd fel azokat ezekkel a különleges oldalkopoltyúk-
kal, amelyek újfent kiemelik a jármű sajátságos, 
jellegzetesen brit báját. Mivel a kisméretű kopoltyúk 
könnyen cserélhetők, hangulatod és ízlésed szerint 
változtathatod MINI-d külső megjelenését.

Négy évszakos szőnyegek Essential Black színben.
A négy évszakos szőnyegek tökéletesen illenek a 
MINI Clubmanhez (F54) és a MINI Countrymanhez 
(F60). Megóvják a belső teret a víztől, a szennyező-
déstől, valamint a kopástól. Előre és hátulra, 2 darabos 
készletekben kaphatók.

12 200 Ft

Ajánlatunk a négy évszakos szőnyegekre (hátsók)

17 900 Ft

Ajánlatunk a négy évszakos szőnyegekre (elsők)

JCW Multi Spoke 536, Orbit Grey.
19” méretű komplett kerékkészlet 225/45 R19 
92 W méretű Dunlop SP Sport Maxx RT 2* RSC 
gumiabroncsokkal. A különleges John Cooper Works 
dizájnnal rendelkező, vörös színű dekorgyűrűvel 
díszített keréktárcsák alacsony tömegűen a speciális 
„flow forming” alakítási eljárásnak köszönhetően.  
A MINI Countrymanhez (F60).

Üzemanyag-hatékonyság: C, fékezés nedves úton: A

1 120 000 Ft
Offer per piece incl. RDC, 

szerelés nélkül

46 390 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI Countrymanre (F60),

 szerelés nélkül

Az eszményi mindenes: menj el oda, ahol még soha sem 
jártál, fedezd fel a vidéki utakat vagy élvezd új MINI 
Countrymaned kényelmét a nagyváros dzsungelében.

EGYSZERŰEN MINDENBŐL TÖBB.
AZ ÚJ MINI COUNTRYMAN.

Az új MINI Countryman a már jól ismert vezetési élményt a szó 
legszorosabb értelmében új dimenzióba helyezi: 20 centimé-
terrel megnövelt hosszúságával, öt ülőhelyével, valamint opcio-
nálisan rendelhető, 13 centiméteres tartományban előre-hátra 
tologatható hátsó üléspadjával az autó új mércét állít a térkíná-
lat tekintetében. Mindemellett pedig ott van a MINI Connected 
funkciókat (opcionálisak) felkínáló érintőképernyő, amely-
nek köszönhetően a vezetés élménye garantáltan túlmutat a 
kormánykerék forgatásán. A hatékonyságot és a dinamizmust 
illetően pedig az új MINI Countryman maga a négy keréken 
járó innováció:

Most első ízben fordul elő, hogy a MINI Countryman kimagas-
lóan gazdaságos plug-in hibrid változatban is elérhető lesz. 
Te magad is meggyőződhetsz arról, hogy a MINI Countryman 
Cooper S E milyen tökéletes módon ötvözi egymással az elekt-
romos és a belső égésű motort, megteremtve ezzel az ALL4 
összkerékmeghajtást. Az akár 40 kilométert is elérő elektro-
mos hatótávolság, a 2,1 l/100 km-es átlagfogyasztás (kombi-
nált) és a roppant szerény, 49 g/km-es CO

2
-kibocsátás pedig 

igazán önmagukért beszélnek.

Nagyobb tér, jobb hozzá-
férhetőség: a csomagtér, 

amely opcionálisan a hátsó 
lökhárító alatt tett lábmozdu-
lat hatására tárul fel előtted, 
mindent elnyel, amit magad-

dal szeretnél vinni.

Szenvedélyes ragaszkodás 
az aszfalthoz:

Biztonságos barangolás az 
intelligens ALL4 összke-

rékmeghajtással.

Fő a jó  
összeköttetés: 
A MINI Connected 
funkciók vezérlésére 
szolgáló érintőképer-
nyőn minden látható, 
ami számít.
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Rajtzászlómintás ajtózárgombok.
A rajtzászlómintás ajtózárgomboknak 
köszönhetően autód a legutolsó rész-
letéig tökéletes megjelenésű lesz. A 
szokványos alkatrészek helyére kerülő 
új gombok ellenállhatatlan csáberővel 
ruházzák fel MINI-det – főleg, ha az 
el van látva a megfelelő tükörborítá-
sokkal.

11 400 Ft
Ajánlatunk a pl. a MINI-hez (F5x, R5x), 

szerelés nélkül

 Black Jack külsőtükör-borítások.
 Union Jack külsőtükör-borítások.
 Gold Jack külsőtükör-borítások.
 Speedwell Blue külsőtükör-borítások. 

 Union Jack ajtózárgombok.
 Speedwell Blue ajtózárgombok. 
 Black Jack ajtózárgombok.
 Gold Jack ajtózárgombok.

46 200 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI-hez (F5x), szerelés nélkül

11 400 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI-hez (F5x, R5x),

szerelés nélkül

Rajtzászlómintás külsőtükör-borítások.
Tedd még egyedibbé MINI-det az ikonikus, 
rajtzászlómintás külsőtükör-borításokkal. A 
borítások, amelyeket egyszerű felhelyezni és 
amelyek tökéletesen belesimulnak MINI-d 
formavilágába, még egyénibb megjelenésűvé 
varázsolják az autót.

46 200 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI-hez (F5x), szerelés nélkül

Kiegészítő fényszórók krómozott kivitelben.
A kiegészítő fényszórók fehér színű fényének köszönhetően autód még hatáso-
sabban világítja meg az utat. A kiegészítő lámpák a távolsági fényszóró aktivá-
lásakor, illetve annak villogtatásakor kapcsolnak be. Amikor nem világítanak, jól 
láthatóvá válnak a lámpák „MINI” feliratai, amelyeknek köszönhetően azok még 
tökéletesebben illeszkednek a jármű kifinomult dizájnjához.

164 500 Ft
Ajánlatunk pl. a 3/5 ajtós MINI-hez (F55, F56) 

és a MINI Cabrióhoz (F57), szerelés nélkül
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KÜLSŐTÜKÖR-BORÍTÁSOK KÜLÖNBÖZŐ DIZÁJNOKKAL.

Annak érdekében, hogy ízlésednek megfelelően alakíthasd autód megjelenését, 
többféle dizájnnal kínáljuk számodra a MINI külsőtükör-borításokat. A verziók 
közös vonása, hogy a jellegzetes brit sárm sugárzik belőlük, valamint az, hogy 
minden jelenlegi MINI-modellhez elérhetők. A tükörborítások – amelyeknek alak-
ja harmonikusan simul bele MINI-d dizájnjába és vonalvezetésébe  
– összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöznek autód számára.

ADD MEG MINI-DNEK 
AZT A BIZONYOS PLUSZT.

MINI ORIGINAL TARTOZÉKOK.

KÜLÖNFÉLE STÍLUSÚ AJTÓZÁRGOMBOK

Valami hagyományosat az Union Jack dizájnnal? Valami sportosat az autóversenyzés világa által ihletett rajtzászlómintá-
val? Netán valami előkelőt a Speedwell Blue megjelenéssel? Nos, a MINI Original tartozékok hozzáadják autódhoz azt a 
bizonyos plusz egyéniséget, amelytől az úgy igazán MINI-vé válik.

Az ajtózárgombok tökéletesen adják meg a végső ecsetvonást személyre 
szabott MINI belsőhöz. Cseréld hát le MINI-d szokványos ajtózárgombjait 
a különféle színeket és dizájnokat felvonultató kínálatunkban található, 
stílusos darabok valamelyikére.
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JCW Pro külsőtükör-borítások.
Ha azt szeretnéd, hogy autód tetőtől-talpig a 
versenypályák hangulatát árassza, a JCW Pro 
külsőtükör-borításokat mindenképpen szíves 
figyelmedbe ajánljuk.

672 900 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI Clubmanhez (F54), 

szerelés nélkül

46 200 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI-hez (F5x), 

szerelés nélkül

JCW Pro ajtózárgombok.
Amennyiben minden eszközt szeretnél 
megragadni MINI-d sportosságának 
kihangsúlyozásához, a JCW Pro külső-
tükör-borításokhoz remekül passzoló 
ajtózárgombok ideális megoldást jelen-
tenek a számodra.

11 400 Ft
Ajánlatunk a MINI-hez (F5x, R5x), 
szerelés nélkül

JCW Pro oldalsó dekorcsíkok.
Tedd MINI-det kívülről is vérbeli versenyzővé az 
autóversenyzés világa által inspirált JCW oldalsó 
dekorcsíkokkal. A fóliák – amelyek könnyedén 
helyezhetők fel és nem károsítják az autó fényezé-
sét – nagyszerűen egészítik ki a JCW-megjelenést, 
emellett passzolnak a többi tartozékhoz is.

JCW Pro karbon oldalkopoltyúk. 
A karbon oldalkopoltyúkat – amelyeknél ideálisabb 
tartozékokat keresve sem találhatnál MINI-d egye-
dibbé tételéhez – úgy tervezték meg, hogy azok 
tökéletesen harmonizáljanak a külsőtükör-borítá-
sokkal. Az oldalkopoltyúk könnyen cserélhetők.

JCW 17” méretű sportfékek. 
A forró helyzetekhez és a sportos megjelenéshez harapósabb fékek szükségeltetnek 

– nos, pontosan ezért egészítettük ki kínálatunkat az utólagosan beépíthető, 17 colos 
John Cooper Works fékkittel. A készlet egy Chili Red fényezésű, John Cooper Works 

márkájú féknyerget, valamint egy belső hűtésű, perforált féktárcsát tartalmaz.

JCW Pro karbon légbeömlőbetét.
MINI-d dinamizmust sugárzó összképének teljessé 
tételéhez ajánljuk a John Cooper Works jellegzetes 
stílusát magán viselő légbeömlőbetétet is.

24 000 Ft
Ajánlatunk pl. a 3 ajtós MINI-hez (F56) 

és a MINI Cabrióhoz (F57), szerelés nélkül

21 200 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI Clubmanhez (F54), 

szerelés nélkül

99 200 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI-hez (F5x),

szerelés nélkül

illusztráció

MINI JOHN COOPER WORKS TARTOZÉKOK.

ADRENALIN BELÜL.  
STÍLUS KÍVÜL.
JCW – három betű, amelytől önkéntelenül is mosolyra görbül a szád, és amely az adrenalinszintedet az 
egekbe repíti. A megfelelő, a MINI-dhez készült tartozékokkal pedig bátran kimutathatod a világnak, hogy 
micsoda endorfin-túltengésben szenvedsz.
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* Az ajánlat minden résztvevő MINI Partnernél elérhető. 
   Az esetlegesen szükségessé váló további munkálatokért és  
   folyadék-utántöltésekért külön díjat számítunk fel.

6 900 Ft

MINI SERVICE ÁTVIZSGÁLÁS.

Szervizünk szakemberei úgy ismerik a MINI-
det, mint a tenyerüket. A legmodernebb 
technológiára és az alapos tudásukra 
támaszkodva csalhatatlanul felismerik, ha féltett 
kincsednek valamire szüksége van – és azon 
nyomban orvosolják is a problémát.

Mielőtt újabb kalandokra vágyva nekivágnál a 
városi és az igazi dzsungelnek, gondoskodj arról, 
hogy MINI-d – megszabadulva a tél nyomaitól – 
alaposan készüljön fel a tavaszra. Ha így teszel, 
még a leghosszabb utazás is csak egy valamiről 
szól majd: az olyannyira jól ismert, MINI-s 
vezetési élményről.

TAVASZI  
ÉBREDÉS.

Legyen szó tavaszi átvizsgálásról, olajcseréről vagy különféle javításokról, 
szervizünk szakemberei gondoskodnak arról, hogy MINI-d tökéletes 
formában legyen – végig a teljes élettartama során. Munkatársaink tapasz-
talata, folyamatos képzése, valamint az általuk használt, legmodernebb 
technológia a garancia arra, hogy MINI-det mindenkor a legtökéletesebb 
minőségű gondoskodás és professzionalizmus vegye körül.

Utóbbi célt szolgálja az is, hogy kizárólag eredeti, az autóhoz való MINI 
Original alkatrészeket használunk fel. Mindezzel nemcsak MINI-d élettar-
tama növekszik meg, hanem annak újraeladási ára is. Az utóbbi érv persze 
csak abban a valószínűtlen helyzetben számít, ha egyszer érzékeny búcsút 
kívánsz venni az autódtól.

A MINI Service szolgáltatásaival kapcsolatos 
 további információért kérjük, látogass  
el a www.mini.hu/service oldalra.

A HOSSZAN TARTÓ 
BARÁTSÁG JEGYÉBEN.

MINI SERVICE.
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MINI TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS.

Amit ellenőrzünk:
- Fékek
- Akkumulátor
- Lámpák
- A gumiabroncsok nyomása és profilmélysége
- Ventilátor és mikroszűrő
- A hűtési rendszer csövei
- Motorolaj
- Ablaktörlőkand és szélvédőmosó folyadék

MINI KOZMETIKAI JAVÍTÁS.

Az élet bizony nyomot hagy az autódon is. 
A MINI kozmetikai javításokkal foglalkozó 
szakembereknek azonban nem jelentenek 
problémát: a kisebb, a fényezésen vagy a 
műanyag alkatrészeken esett karcolásokat 
és sérüléseket egy pillanat alatt eltüntetik 
– és természetesen az eredeti fényezéssel 
fedik be azok hűlt helyét. A MINI szerviz 
munkatársainak természetesen a belső tér 
és a szélvédők károsodásai sem adják fel 
a leckét.
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OLAJOZOTTAN, VILLÁMGYORSAN.

MEGBÍZHATÓSÁG MINDEN  
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

MINI SERVICE.

MINI FÉKBETÉTEK.

MINI MOTOROLAJ-SZERVIZ:
SOKÁIG ÉLJEN A MOTOR.

A MINI motorolaj-szerviz jóval több egy sima olajcserénél, mert a 
szolgáltatás például magában foglalja a fékek és a gumik előzetes 
átvizsgálását is. A maga 30 000 km-es vagy 2 éves intervallumával 
anyagi szempontból is felettébb hatékony MINI motorolaj-szerviz 
gondoskodik MINI-d hosszú élettartamáról.*

A MINI motorolaj-szerviz szolgáltatás az alábbiakat  
foglalja magában:
- A motorolaj cseréje és a fáradt olaj szakszerű tárolása
- Az olajszűrő felújítása
- A szervizkijelző nullázása a gyári előírásoknak megfelelően
- Munkadíj és anyagköltség

* Az ajánlat minden résztvevő MINI Partnernél elérhető. Az esetlegesen szükségessé 
váló további munkálatokért és folyadék-utántöltésekért külön díjat számítunk fel.

24 900 Ft-tól
Ajánlatunk a MINI One-hoz 

(R56, benzinmotoros változat)

FÉKBETÉTCSERE:  
HOGY MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGBAN LÉGY.

A nagy motorteljesítmény nagy teljesítményű fékek  
után kiált. Nem is kell csalódnod, hiszen az eredeti MINI 
fékek mindenkor gondoskodnak a legrövidebb féktávról, a 
legnagyobb biztonságról és a maximális lassító erőről.

A fékbetétcsere szolgáltatás az alábbiakat  
foglalja magában:
- A fékbetétek cseréje
- A fékkopásérzékelő felújítása
- A fékek megtisztítása
- A szervizkijelző nullázása a 

gyári előírásoknak megfelelően
- Munkadíj és anyagköltség

39 900 Ft-tól
Ajánlatunk a MINI One-hoz 

(R56, benzinmotoros változat)

MINI MOBILE CARE. 

MÖGÖTTED ÁLLUNK.
MINDIG ÉS MINDENÜTT.
Amikor MINI-ddel túrázol, semmi nem állíthat meg – még az se, ha az autóddal valami gond adódik. Mindez 
a MINI Mobile Care-nek, az Európa teljes területén érvényes mobilitási garanciának köszönhetően. Abban 
a nem túl valószínű esetben, hogy meghibásodik az autód, mobilitási szolgáltatások egész sorával állunk a 
rendelkezésedre, így egykettőre folytathatod az utadat. Az esetek többségében elég szakembereink telefonos 
segítségnyújtása. Ha ennél többre van szükség, a helyszínre küldünk egy szervizautót, és ha kell, további 
támogatást is nyújtunk – például összehozunk téged gondosan megválogatott, minősített együttműködő part-
nereinkkel, sőt, bizonyos körülmények fennállása esetén visszatérítjük számodra a felmerült költségeket is. 

A MINI Mobile Care szolgáltatással kapcsolatos további információért kérjük, látogass el a  
www.mini.hu weboldalra.

Gond van az autóval, és segít-
ségre van szükséged?
Lépj kapcsolatba velünk:
06 1 814 9505  
(Magyarországon)‚ 
+36 1 814 9505 (külföldön) 

Az országúti segélyszolgálat a 
nap 24 órájában, a hét minden 
napján, az év 365 napján a 
rendelkezésedre áll. 

* Az ajánlat minden résztvevő MINI Partnernél elérhető. Az esetlegesen szükségessé váló 
további munkálatokért és folyadék-utántöltésekért külön díjat számítunk fel.
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A 3 ÉS 5 AJTÓS MINI-HEZ ÉS A MINI CABRIÓHOZ (F55/F56/F57, 2014-TŐL) 

798 000 Ft
Ajánlatunk készletenként, RDC-vel, 

segédanyagok és szerelés nélkül

JCW Double Spoke Challenge 534, Ferric Grey, 
hengerelt peremű. 
18” méretű komplett kerékkészlet 205/40 R18 86 W 
méretű Dunlop SP Sport Maxx RT* RSC gumiabron-
csokkal. A 3 és 5 ajtós MINI-hez (F55, F56) és a MINI 
Cabrióhoz (F57).

Üzemanyag-hatékonyság: C, fékezés nedves úton: B, 
külső gördülési zaj: 66 dB.

1 2

798 000 Ft
Ajánlatunk készletenként, RDC-vel,

szerelés nélkül

JCW Cross Spoke 506, Jet Black, polírozott.
18” méretű komplett kerékkészlet 205/40 R18 86 
W méretű Pirelli Cinturato P7* RSC gumiabroncsok-
kal. A 3/5 ajtós MINI-hez (F55, F56) és a MINI 
Cabrióhoz (F57).

Üzemanyag-hatékonyság: C, fékezés nedves úton: B, 
külső gördülési zaj: 72 dB.

3

768 000 Ft
Ajánlatunk készletenként, RDC-vel,

szerelés nélkül

High Spoke 596, Orbit Grey, polírozott.
18” méretű komplett kerékkészlet 205/40 R18 86 
W méretű Pirelli Cinturato P7* RSC gumiabroncsok-
kal. A 3/5 ajtós MINI-hez (F55, F56) és a MINI 
Cabrióhoz (F57).

Üzemanyag-hatékonyság: C, fékezés nedves úton: B, 
külső gördülési zaj: 72 dB.

A MINI CLUBMANHEZ (F54). A MINI COUNTRYMANHEZ (R60).

JCW Radial Spoke 526, Jet Black, polírozott.
19” méretű komplett kerékkészlet 225/35 R19 88 
Y méretű Bridgestone Potenza S001* RSC 
gumiabroncsokkal. A MINI Clubmanhez (F54).

Üzemanyag-hatékonyság: C,  
fékezés nedves úton: B, 
külső gördülési zaj: 72 dB.

1 080 000 Ft
Ajánlatunk készletenként, RDC-vel,

szerelés nélkül

4 JCW Cross Spoke R134, Fekete, polírozott.
19” méretű komplett kerékkészlet 225/40 R19 89 
W méretű Pirelli P Zero* RSC gumiabroncsokkal.  
A MINI Countrymanhez (R60).

Üzemanyag-hatékonyság: E, fékezés nedves úton: B, 
külső gördülési zaj: 71 dB.

1 109 000 Ft
Ajánlatunk készletenként, RDC-vel,

szerelés nélkül

5

5

1 3

4

2

UGYE,  
JÓL NÉZ KI?

MINI KOMPLETTKERÉK-KONFIGURÁTOR.

Elegáns, trendi, sportos – a megfelelő kerekekkel könnye-
dén egyéni stílusodhoz alakíthatod MINI-d megjelenését. 
„De ez a keréktárcsa tényleg illik-e a MINI-mhez, és ha 
igen, akkor is lehet, hogy egy másik még jobb lenne?” 
A kínzó kérdésre gyorsan és kényelmesen, online talál-
hatod meg a megnyugtató választ. Mindössze néhány 
kattintással kiválaszthatod autód típusát, valamint annak 
színét, majd felpróbálhatod rá a neked tetsző kerekeket. 
MINI-det ezután minden oldalról szemügyre veheted 
– így aztán eldöntheted, hogy melyik illik hozzád és a 
MINI-dhez.

Most azonnal rá is találhatsz a nyerő darabokra, 
ha felkeresed a www.mini.hu weboldalt.

A BIZONYOSSÁG  
EREJÉVEL.

MINI ORIGINAL GUMIABRONCSOK.

A MINI gumiabroncsok mindegyikét a vezető gumiabroncs-gyártókkal 
szoros együttműködésben fejlesztették ki. Egy gumiabroncs csak abban az 
esetben kaphatja meg a MINI csillagjelölést, amennyiben képes biztosítani a 
jellegzetesen MINI-s menettulajdonságokat és a legkülönbözőbb teszteken 
megfelel a MINI szigorú követelményeinek. A biztonság további zálogának 
tekinthető a minden egyes kerékre külön figyelő gumiabroncsnyomás-el-
lenőrző rendszer (RDC), amelynek köszönhetően csökken a gumik kopása, 
gördülési ellenállása, valamint fokozódik a biztonság. Amennyiben pedig 
előáll az a valószínűtlen helyzet, hogy megsérül valamelyik gumi, kerékcsere 
nélkül is továbbmehetsz maximum 80 km/órás sebességgel, ameddig el nem 
éred a legközelebbi gumijavító műhelyt – hála a defekttűrő technológiának.

A MINI Original gumiabroncsokkal kapcsolatos további információkért kér-
jük, látogass el a www.mini.hu weboldalra.

A NYÁRI KOLLEKCIÓ.
MINI KOMPLETT NYÁRI KERÉKKÉSZLETEK.
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Tárolóeszköz a kompakt kerékpártartóhoz.

MINI 320 tetődoboz, Fekete.*
Több tárolóhelyre lenne szükséged? Rendben: a 
tetődoboz jóvoltából autód raktere 320 literrel 
gyarapodik. A fedélen dombornyomott MINI-logó 
látható, a testre szabást szolgáló dekorcsíkok pedig 
külön vásárolhatók meg. A doboz tömege kb. 13 kg.

Méret (H x Sz x M): 1913 x 638 x 402 mm.

* A tetőbox felszerelése csak a MINI sportantenna 
mellett lehetséges. Utóbbi külön, tartozékként vásá-
rolható meg.

149 400 Ft
Ajánlatunk, szerelés nélkül

A nyár a vakációról szól. Márpedig a vakáció a MINI-d számára nemcsak 
azt jelenti, hogy maximális teljesítményt kell nyújtania a hosszú utazások 
alkalmával és a keskeny szerpentineken, hanem azt is, hogy alaposan meg 
lesz pakolva utasokkal és csomagokkal. Hála azonban a MINI szállítási 
megoldásoknak, mindez egyáltalán nem probléma: a nagyobb holmik a tetőn 
vagy az autó farán utazhatnak, így elég és kényelmes hely marad a fedélzeten 
családtagjaid és barátaid számára. Úgyhogy nyugodtan jöhet a nyár.

BÁRHOVÁ IS VESSE-
NEK AZOK TÉGED.

FELKÉSZÜLT VÁRAKOZÁS A NYÁRI KALANDOKRA.

MINI Junior Seat 2/3 gyermekülés, Vivid Green.
A biztonság első számú prioritás a MINI-nél – főleg, 
ha gyerekek vannak a fedélzeten. A MINI Junior Seat 
2/3 gyermekülés, amely hűen követi a háttámla for-
máját, 3–12 éves gyermekek elhelyezésére alkalmas. 
Amellett, hogy kombinált, egy kézzel működtethető 
magasság- és szélességállítás funkcióval rendelke-
zik, a MINI Junior Seat 2/3 gyermekülés háttámlája 
lehajtható az egyszerű és helytakarékos szállítható-
ság érdekében.

MINI alaptartó.
Az alaptartó-rendszert úgy fejlesztették ki, hogy az 
illeszkedjen a MINI modellek tetősínjéhez. A multi-
funkciós rendszer kompatibilis az összes fajta MINI 
tetőcsomagtartóval és tetődobozzal.  
A maximális terhelhetőség 75 kg.

124 100 Ft
Ajánlatunk, szerelés nélkül

74 100 Ft
Ajánlatunk pl. az 5 ajtós MINI-hez (F56), 

szerelés nélkül

54 300 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI Countrymanhez (F60), 

szerelés nélkül

Kompakt méretű kerékpártartó.
A kerékpártartón – amely egyszerűen kezelhető a két, levehető 
rögzítőkarnak köszönhetően – két kerékpár vagy e-bike 
helyezhető el. Amennyiben nincs rá szükséged, nyugodtan 
összehajthatod a tartót, amely ennél fogva kis helyet foglal el a 
csomagtérben.

217 000 Ft
Ajánlatunk pl. a MINI Countrymanhez (F60), 

szerelés nélkül

51 300 Ft
Ajánlatunk pl. a 3/5 ajtós MINI-hez (F55, F56) 

és a MINI Cabrióhoz (F57), szerelés nélkül

MINI Click & Drive rendszer.
A MINI Click & Drive rendszer egy alaptartót és egy 
külön megvásárolható, a mobiltelefon tárolására 
szolgáló rögzítőkeretet foglal magában. A praktikus 
rendszer – amely tökéletesen belesimul a belső tér 
összképébe – egyáltalán nem akadályozza a kilátást, 
tekintve, hogy a rögzítési pontja a kilométeróra 
mögött van. Az új, univerzális, fokozatmentesen 
állítható tartókeret maximum 78 mm széles  
készülékekhez használható.
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MINI tablettok.
A MINI új tablettokjának nem az az egyetlen erénye, hogy 
védi a tabletedet, hiszen emellett a dizájnja is kiváló. A fehér/
akvamarinkék, szürke/citromsárga vagy fekete/fehér színpá-
rosítások igencsak jól néznek ki, így minden szem a tabletedre 
szegeződik majd.
Méret (H x Sz x M): 30 x 1,5 x 24 cm.

MINI tárca, kisméretű.
Amikor a kisebb tárgyak számára keresel stílusos és színes 
megoldást, keresve sem találhatnál jobbat ennél a tárcánál. A 
tárca a már ismert színpárosításokban – szürke/citromsárga, 
fehér/akvamarinkék vagy fekete/fehér – kapható. 
Méret (H x M): 20 x 11 cm.

Aviátor stílusú napszemüveg  
fekete színben. 

Nélkülözhetetlen kiegészítő a verő-
fényes napokra.  Engedj nyugodtan 

az uniszex, aviátor stílusú, szürke és 
akvamarinkék színű napszemüveg csá-

bításának. Eredeti Zeiss-lencsékkel.

13 700 Ft

6 700 Ft

45 000 Ft

Tedd színesebbé mindennapjaidat. A MINI 
Lifestyle Kollekcióval stílusosabbá, élettelibbé 
és egyénibbé varázsolhatod a hétköznapokat – 
nemtől függetlenül, akár még a jövő MINI-veze-
tői számára is.

A MINI Lifestyle Kollekció további darabjait a 
www.mini.hu/lifestyle weboldalon  
tekintheted meg.

TÖBB, MINT 
EGY AUTÓ: 
ÉLETSTÍLUS.

MINI LIFESTYLE.

MINI Colour Block sporttáska.
Az ideális útitárs azok számára, akik folyamatosan 
mozgásban vannak. A sokoldalúan használható MINI 
sporttáska abszolút stílusos és időtlen, akvamarinkék 
és fehér színekkel kiemelt dizájnjával győz meg. A táska 
külső héja 100%-ban strukturált pamutból készül. 
Méret (H x Sz x M): 45 x 25 x 27 cm.

MINI Signet összecsukható esernyő.
A tavaszi időjárás eléggé megjósolhatatlan – ám az összecsukható 
MINI esernyővel kicselezheted a szeszélyeit. Amennyiben nincs 
szükséged rá, az ernyő szinte észrevétlenül bújik meg a táskád-
ban. Akvamarinkék, citromsárga vagy szürke színben kapható. 
Átmérő: 98 cm.

MINI Signet férfipóló, szürke/citromsárga. 

Ami a pólót illeti, nem feledkeztünk meg a hímnemű MINI-rajongókról sem. 
A szürke, citromsárga színű mintával ékesített póló kényelmes,  egyszers-

mind modern szabással rendelkezik. 100% pamut.

Női MINI póló. 
Női póló az új és 

trendi MINI Lifestyle
dizájnnal. A szürke póló, ame-

lyen nyomtatott felirat látható 
citromsárga háttér előtt, 

abszolút modern, és mint ilyen,
kötelező darab minden igazi 

MINI-rajongó számára.  
100% pamut.

MINI Signet sapka. 
Stílusos, sárga színű sapka 

nyomtatott szárnyas logóval 
az elején. Remekül passzol 

a női és a férfipólókhoz. 
Univerzális méret (57 cm).

8 600 Ft

10 200 Ft

22 500 Ft

12 500 Ft12 300 Ft



Az egyes tartozékok beépíthetősége és ára a modellváltozattól, valamint a gyártás évétől függ. 
Az ajánlatokban szereplő árak a devizaárfolyamok függvényében változhatnak. Az árak tartalmazzák az 
áfát, de nem foglalják magukban a szerelés költségeit. Az ajánlatok 2017. 08. 31-ig, illetve a készlet erejéig ér-
vényesek. Az ajánlatok kizárólag a résztvevő hivatalos MINI Márkakereskedésekben érhetők el. A nyomdai 
hibákért és az elírásokért felelősséget nem vállalunk. A változtatás joga fenntartva. Utánnyomás, kivonatolás 
kizárólag a BMW Vertriebs GmbH, Salzburg írásos engedélyével. © BMW Vertriebs GmbH, Salzburg.

A QR-kódok beszkenneléséhez szükséged lesz egy, a 
megfelelő szoftverrel ellátott okostelefonra. A Face-
book-oldal eléréséhez telepítened kell okostelefonodra 
a Facebook alkalmazást.www.facebook.com/

MINI.hu
www.MINI.hu/
specials


