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NAJLEPSZA PORA ROKU.
Puszysty śnieg, szaleństwo na stoku, zimowe spacery: zima stwarza 
tak wiele okazji do frajdy jak MINI. Aby dać przedsmak radości, jaką 
daje zimowa pora roku pomimo wymagających warunków na drodze, 
opracowaliśmy kompleksową ofertę serwisu i akcesoriów.

Serwis MINI, a zwłaszcza przegląd zimowy, doskonale przygotuje Two-
je ulubione autko na nadejście zimy. A dzięki akcesoriom i produktom 
pielęgnacyjnym MINI zyskasz pewność, że wilgoć i brud nie pozostawią 
trwałego śladu na samochodzie ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Roz-
wiązania oświetleniowe MINI oraz oryginalne kompletne koła zimowe 
zapewnią bezpieczeństwo i stylowy wygląd nawet przy niesprzyja-
jącej pogodzie i trudnych warunkach na drodze. Z kolei rozwiązania 
transportowe MINI gwarantują, że na dachu zmieści się cały bagaż 
i sprzęt. Dzięki temu możesz zawsze liczyć na komfortową podróż do 
najpiękniejszych zimowych zakątków. Stylowy wygląd po przyjeździe 
do miejsca docelowego gwarantuje kolekcja MINI Lifestyle.

Odkryj zimowe „must have” na kolejnych stronach oraz na stronie 
www.mini.com.pl/akcesoria

SPIS TREŚCI.
Serwis i przegląd zimowy MINI 04 – 05 

Mali pomocnicy na chłodną porę roku 06 – 07

Oświetlenie i widoczność 08 – 09

Nowe MINI Countryman 10 – 11

Transport, informacje i rozrywka 12 – 13

Kompletne koła zimowe 14 – 17

Kolekcja MINI Lifestyle 18 – 19

GOTOWE NA ZIMĘ.
Nowe MINI Countryman zapewni bezpieczny transport nawet w najbardziej zaśnieżone rejony. Dzięki opcjonalnemu 
napędowi na cztery koła ALL4 oraz oryginalnym kompletnym kołom zimowym MINI auto zawsze mocno trzyma się drogi – 
nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Wewnątrz MINI bez problemu zmieścisz rodzinę, przyjaciół i bagaże. Przy przewożeniu 
dodatkowego sprzętu doskonale sprawdzą się natomiast rozwiązania transportowe MINI.

Przejrzyj akcesoria do nowego MINI Countryman na stronach 10 i 11.
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DBAMY O TWOJE 
MINI.

ROZGRZEWKA PRZED ZIMĄ 
DLA TWOJEGO MINI.

SERWIS MINI.

PRZEGLĄD ZIMOWY.

DZIĘKI KOMPETENCJOM I DOŚWIADCZENIU GWARANTUJEMY 
FRAJDĘ Z JAZDY ZUPEŁNIE JAK PIERWSZEGO DNIA.

MINI jest nieodłącznym elementem Twojego życia, a jak wiadomo bieżąca eksploatacja 
może odcisnąć swój ślad na aucie. W MINI możesz liczyć na profesjonalny serwis najwyż-
szej klasy – dzięki bogatemu doświadczeniu i przeszkoleniu naszych serwisantów oraz 
najnowocześniejszej technologii. W ten sposób dbamy o to, aby MINI przez cały okres 
eksploatacji dostarczało Ci tak wiele frajdy z jazdy jak pierwszego dnia.

Sprawnie usuwamy oznaki zużycia i naprawiamy mniejsze uszkodzenia, wykorzystując 
wyłącznie oryginalne części MINI. Wydłuża to maksymalnie żywotność Twojego MINI, 
a także pozwala utrzymać wysoką wartość odsprzedaży. Skorzystaj z przeglądu zimowego, 
aby dobrze przygotować się na zimową porę.

Szczegółowe informacje o ofercie serwisowej można znaleźć na stronie 
www.mini.com.pl/serwis.

• kontrola układu hamulcowego
• sprawdzenie poziomów płynu hydraulicznego
• kontrola uszkodzeń karoserii
• kontrola pasków napędowych pod kątem zużycia i naprężenia
• kontrola stanu kół i opon
• kontrola oświetlenia
• kontrola klimatyzacji i ogrzewania

Przegląd zimowy MINI obejmuje następujące czynności

99 zł 
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ESTETYKA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
MALI POMOCNICY NA CHŁODNĄ PORĘ ROKU.

Zima przynosi wiele wyzwań zarówno dla Ciebie, jak i Twojego MINI. Aby brud, wilgoć i lód nie miały w zimowym starciu żadnych szans, 
oferujemy szeroki wybór praktycznych akcesoriów do ochrony wnętrza auta oraz karoserii nawet przed najtrudniejszymi warunkami 
pogodowymi.

1
2

Zestaw pielęgnacyjny, edycja zimowa.
Zimowy zestaw pielęgnacyjny obej-
muje: 1x płyn do szyb ze środkiem 
przeciw zamarzaniu (1000 ml), 
1x rozmrażacz do szyb (500 ml), 
magiczne chusteczki MINI (10 sztuk) 
i małą skrobaczkę do szyb. Wszystkie 
produkty są oferowane w stylowym 
neoprenowym etui w kolorze czarnym 
ze srebrnym paskiem. 

147 zł 
Cena

2 Płyn do szyb ze środkiem przeciw  
 zamarzaniu, 1000 ml.
 Płyn do szyb ze środkiem przeciw  
 zamarzaniu chroni układ spryski 
 waczy przed zamarzaniem. Odporny  
 na zamarzanie do temperatury -63  
 stopni.

26 zł 
Cena

1 Rozmrażacz do szyb, 500 ml. 
 Rozmraża zamarznięte szyby  
 w mgnieniu oka. Chroni przed  
 ponownym zamarzaniem i zapew- 
 nia doskonałą widoczność.

37 zł 
Cena

Płaskie pióra wycieraczek. 
Zestaw piór wycieraczek ozdobionych logo stanowi 
perfekcyjne połączenie formy, funkcji i estetyki. Użyte 
materiały zapewniają jednolity rozkład sił oraz równo-
mierny nacisk. Dzięki temu możesz liczyć na doskonałą 
widoczność na drodze w każdej sytuacji.

Mata chroniąca krawędź bagażnika.
Uniwersalną matę chroniącą krawędź bagażnika 
można łatwo zamocować do tylnych zaczepów w ba-
gażniku za pomocą rzepów. Mata chroni krawędź 
bagażnika przed zadrapaniami podczas ładowania ba-
gażu do bagażnika. Może być także wykorzystywana 
jako antypoślizgowa mata w bagażniku.

Wanienka do bagażnika.
Wanienka jest niezwykle wytrzymała i skutecznie 
chroni przestrzeń bagażową przed wilgocią i zabru-
dzeniem dzięki specjalnie podniesionej krawędzi. 
Osłona jest idealnie dopasowana do przedziału 
bagażowego, a wysokiej jakości wodoszczelny 
materiał, z jakiego jest wykonana, pozwala na łatwe 
utrzymywanie w czystości.

124 zł 
Cena do MINI Cabrio (R57)

251 zł 
Cena np. do 3-drzwiowego MINI (F56)

246 zł 
Cena np. do 3-drzwiowego MINI (F56)

z pakietem schowków
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Lampy halogenowe Power.
Lampy halogenowe MINI H4 Power dają o 110% sil-
niejsze światło niż standardowe lampy H4. Pozwala 
to uzyskać znacznie lepsze oświetlenie w trybie świa-
teł mijania i niezwykle jasne, białe światła drogowe.

Diodowe światła dzienne.
Diodowe światła dzienne MINI wyróżniają się wyjątkową, innowacyjną konstruk-
cją, łącząc światła parkingowe, przeciwmgielne oraz dzienne. Jasne, białe świa-
tło lamp idealnie pasuje do koloru światła reflektorów ksenonowych i pozwala 
zaoszczędzić nawet 80% energii w porównaniu ze światłami drogowymi.

2.521 zł 
Cena do MINI (R5x, R6x),

bez montażu

Diodowe projektory w drzwiach.
Diodowe projektory w drzwiach MINI z nową technologią przesuwania oraz po-
nadprzeciętną żywotnością przekształcają wsiadanie i wysiadanie z samochodu 
w wyjątkowe doświadczenie. Bezpośrednio po otwarciu drzwi na podłożu tuż 
obok samochodu wyświetlana jest grafika. Dzięki temu jazda MINI nabiera jesz-
cze bardziej wyjątkowego, spersonalizowanego charakteru.

449 zł 
Cena bez montażu

Lampy halogenowe Blue.
Nowe lampy halogenowe MINI Blue H4 dają jasne, 
o 60% silniejsze białe światło na drodze oraz 
specjalny niebieski efekt świetlny w reflektorze. 
Żywotność lamp H4 została zwiększona dzięki wy-
sokiej jakości gazom napełniającym oraz wyższemu 
ciśnieniu napełniania.

Dodatkowe reflektory diodowe.
Włącz lub wyłącz: całkowicie zmodyfikowane dodat-
kowe reflektory diodowe oświetlają drogę już samym 
swoim designem. Ulegają aktywacji po włączeniu 
świateł drogowych lub przy błyśnięciu reflektorami. 
Gdy są wyłączone, w obrębie reflektorów widoczny 
jest napis MINI, który idealnie dopełnia wyrafinowa-
ny design Twojego samochodu. 

161 zł 
Cena np. do MINI (F5x),

bez montażu

1.574 zł 
Cena np. do 3-drzwiowego MINI (F56)

w wersji chromowanej lub w połyskliwej czerni.

Kieszonkowa latarka diodowa.
Jednocześnie poręczna i praktyczna: niezawodna kieszonkowa latarka diodowa 
MINI mierzy zaledwie 5,5 cm, a więc doskonale mieści się w kieszeni spodni 
lub w torebce, a przy tym nie wymaga dodatkowej baterii. Zintegrowaną baterię 
można szybko naładować w dowolnym gniazdku samochodowym. Żywotność 
baterii wynosi kilka godzin.

145 zł 
Cena

161 zł 
Cena np. do MINI (F5x),

bez montażu

Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza.
Pakiet oświetlenia diodowego tworzy we wnętrzu MINI nowoczesny klimat 
i zapewnia komfortowy poziom jasności. Pakiet generuje przyjemne światło 
o białej, dziennej barwie, a przy tym wyróżnia się ultraniskim zużyciem energii 
i wyjątkowo długim okresem eksploatacji. 

369 zł 
Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza, mały

np. do MINI (R5x/R6x), bez montażu

562 zł 
Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza, duży

np. do MINI (R5x/R6x), bez montażu

PREZENTACJA W NAJLEPSZYM ŚWIETLE.
OPTYMALNA WIDOCZNOŚĆ.

Dobra widoczność ma kluczowe znaczenie zimą, gdy dni są krótkie, a na drogach panują trudne warunki. Dzięki rozwiązaniom 
oświetleniowym MINI perspektywa zimowej jazdy rysuje się jednak całkiem jasno. Oprócz doskonałej widoczności oświetlenie 
wzbogaca stylistykę auta – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Poza mocnymi reflektorami diodowymi i ksenonowymi w ofercie 
MINI znaleźć można także oświetlenie tworzące nastrojową atmosferę wewnątrz auta. Po prostu idealnie!
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GOTOWE NA NOWE WYZWANIA.

Wanienka do bagażnika. 
Antypoślizgowa i wodoodporna wanienka do bagaż-
nika ma podniesioną krawędź o wysokości około 11 
mm na całym obwodzie. Ma również specjalnie ufor-
mowane dno o teksturze w kształcie rombów. Dzięki 
temu w razie wycieku płynu nie dochodzi do zamo-
czenia przewożonych w bagażniku przedmiotów.

332 zł 
Cena do MINI Countryman (F60), z pakietem schowków

1.515 zł 
Cena do MINI Countryman (F60)

Łańcuchy śniegowe Disc.
Zimo, przybywaj!  Łańcuchy można łatwo naciągnąć 
na oponę przy pomocy kabłąka ze stali sprężynowej, 
a następnie umocować do plastikowej tarczy chro-
niącej obręcz koła przy użyciu łańcucha napinające-
go. Dostępne w zestawie po 2 sztuki. 

JCW Thrill Spoke 529 w kolorze Night Fever Black, 
anodowane.
18-calowe kompletne koło zimowe z oponą Bridge-
stone Blizzak LM-001* RSC rozmiar 225/50 R18 
95H. Do MINI Countryman (F60).

Efektywność paliwowa C, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

JCW Star Spoke 539.
17-calowe kompletne koło zimowe z oponą Bridge-
stone Blizzak LM-001* rozmiar 205/60 R17 93H. Do 
MINI Countryman (F60).

Efektywność paliwowa C, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

Channel Spoke 531 w kolorze Jet Black.
17-calowe kompletne koło zimowe z oponą Brid-
gestone Blizzak LM-001* RSC rozmiar 225/55 R17 
97H. Do MINI Countryman (F60).

Efektywność paliwowa C, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

2.241 zł 
Cena za komplet(z RDC),

bez montażu

2.550 zł 
Cena za komplet(z RDC),

bez montażu  

1.891 zł 
Cena za komplet(z RDC),

bez montażu

Dywaniki uniwersalne.
Dywaniki uniwersalne są idealnie dopasowane do 
wnętrza MINI Countryman (F60) i niezawodnie 
chronią przestrzeń na nogi przed wilgocią, za-
brudzeniem i zużyciem. Dostępne w zestawie po 
2 sztuki, do przodu i tyłu.

238 zł 
Cena do MINI Countryman (F60), przód

173 zł 
Cena do MINI Countryman (F60), tył 

NOWE MINI COUNTRYMAN.
Więcej przestrzeni, więcej estetyki, więcej funkcjo-
nalności: nowe MINI Countryman jest pionierem pod 
wieloma względami. Duża przestrzeń dla kierowcy, 
pasażerów i bagażu, najnowocześniejsze funkcje 
informacyjno-rozrywkowe, systemy bezpieczeństwa 
oraz innowacyjna stylistyka – dzięki tym atutom 
samochód idealnie nadaje się do podboju nowych 
dróg, także poza utartymi szlakami. Ekskluzywne 
akcesoria i perfekcyjnie dobrane kompletne koła 
zimowe są gwarancją idealnego przygotowania MINI 
na każdą wyprawę.
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Zabierz rodzinę i przyjaciół na zimową wyprawę. Amatorzy białego szaleństwa wygodnie dotrą do ośrodka narciarskiego, 
korzystając z montowanych na dachu rozwiązań transportowych MINI do przewozu bagaży i sprzętu. Systemy informa-
cyjno-rozrywkowe zapewnią natomiast bezproblemową nawigację przez góry i doliny. W drogę!

NA MIEJSCA, GOTOWI, START!
WIĘCEJ PRZESTRZENI, DOSKONAŁY NASTRÓJ.

System relingów dachowych MINI.
Dostosowane do modeli MINI z relingami. Relingi 
dachowe są kompatybilne ze wszystkimi uchwytami 
i pojemnikami dachowymi. Maksymalne obciążenie 
dachu: 75 kg.

607 zł 
Cena do MINI Countryman (R60), 

bez montażu

Pojemnik dachowy 320*.
Potrzebujesz więcej miejsca? Pojemnik dachowy to doskonałe 
rozwiązanie, aby zwiększyć ładowność Twojego MINI do 320 litrów. 
Ozdobiona wytłoczonym logo MINI pokrywa jest dostępna w kolorze 
czarnym lub srebrnym. Można także dodatkowo zakupić dekoracyjne 
pasy. 

1.835 zł 
Cena bez montażu

Adapter Snap-In Connect.
Wsiądź, podłącz adapter, ruszaj. Adapter Snap-in 
aktywuje komunikację komórkową i funkcje rozryw-
ki w samochodzie. Jest kompatybilny z telefonami 
iPhone 6/6S™ lub iPhone 7™. Adapter Snap-In umoż-
liwia nie tylko ładowanie telefonu komórkowego, 
ale również bezpieczną i stabilną lokalizację dzięki 
zatrzaskowi montażowemu. Sprzężenie indukcyjne 
w antenie zewnętrznej zapewnia optymalną łączność 
sieciową.

Wyświetlacz Head-Up.
Dzięki innowacyjnemu wyświetlaczowi Head-Up 
aktualne dane o pojeździe wyświetlane są na prze-
zroczystym ekranie bezpośrednio w polu widzenia 
kierowcy. Istnieje również możliwość połączenia 
wyświetlacza z aplikacją Garmin na telefon, aby 
przesyłać wskazówki systemu nawigacji. Oferowana 
do wielu modeli.

936 zł 
Cena bez montażu

1.669 zł 
Cena bez montażu

System Click & Drive.
System Click & Drive składa się z uchwytu bazo-
wego oraz odrębnego uniwersalnego uchwytu na 
telefon komórkowy. To praktyczne rozwiązanie jest 
perfekcyjnie przystosowane do wnętrza samochodu. 
Zapewnia przy tym idealną widoczność, ponieważ 
uchwyt montowany jest za prędkościomierzem. 
Nowy uchwyt uniwersalny jest wyposażony w bez-
stopniową regulację i pasuje do urządzeń o maksy-
malnej szerokości 78 cm. 

645 zł 
Cena do MINI Clubman (F54) i

MINI Countryman (F60)

Uchwyt do nart i desek snowboardowych, zamykany.
Innowacyjny uchwyt do nart i desek snowboardo-
wych MINI pasuje do wszystkich oryginalnych belek 
bazowych MINI i jest łatwy w montażu. Uchwyt 
do nart i desek snowboardowych jest wyposażony 
w system zamków zapobiegających kradzieży.

607 zł 
Cena bez montażu

* Aby zamontować pojemnik dachowy, niezbędna jest antena sportowa MINI.
 Można ją nabyć oddzielnie w ramach oferty akcesoriów. 
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ORYGINALNE KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE MINI.

Dobre opony skutecznie chronią przed poślizgiem. 
Oryginalne kompletne koła zimowe MINI są idealnie 
dopasowane do danego modelu MINI i zapewniają nie 
tylko dobrą przyczepność, ale także indywidualny styl 
na drodze. Bieżące monitorowanie wszystkich czterech 
kół dzięki systemowi kontroli ciśnienia RDC oraz 
zastosowana w oponach technologia runflat zapewniają 
najlepszą możliwą ochronę przed uszkodzeniem.

Dodatkowy plus: oryginalne kompletne koła zimowe MINI 
gwarantują bezpieczeństwo jazdy po ośnieżonych drogach, 
a także umożliwiają personalizację samochodu według 
własnych upodobań.

DOBRE SAMOPOCZUCIE
GWIAZDKA MINI I OCHRONA.

Wszystkie koła i opony MINI trafiają do obrotu dopiero wówczas, gdy spełnią rygory-
styczne wymogi znacznie przekraczające standardy branżowe. Pomyślne wyniki testów 
są niezbędnym warunkiem, aby oryginalne kompletne koła zimowe MINI mogły zostać 
oznaczone gwiazdką. Gwiazdka jest nie tylko potwierdzeniem najwyższej jakości, ale 
także obejmuje ochronę opon MINI. Wszystkie opony i kompletne koła MINI oznaczo-
ne gwiazdką zakupione u oficjalnego partnera MINI Polska w razie uszkodzenia lub 
kradzieży podlegają zwrotowi kosztów w wysokości nawet 100% przez 24 miesiące od 
daty zakupu. Szczegółowe informacje można uzyskać od swojego dealera MINI lub na 
stronie www.mini.com.pl/serwis

NIEOCENIONA POMOC PRZY  
PODEJMOWANIU DECYZJI.

KONFIGURATOR AKCESORIÓW MINI.

Perfekcyjnie dobrane koło za jednym kliknięciem: dzięki konfiguratorowi akcesoriów MINI możesz 
sprawdzić na komputerze, tablecie lub smartfonie, jak prezentują się poszczególne modele komplet-
nych kół zimowych w Twoim MINI. Znajdź obręcze optymalnie dopasowane do własnego gustu oraz 
stylistyki MINI.

Wyszukaj ulubioną stylizację na stronie  
www.mini.com.pl/konfigurator

BEZPIECZNA JAZDA.
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DO MINI CLUBMAN, MINI COUNTRYMAN I MINI PACEMAN (F54/R6X).

1.660 zł 
Cena za komplet (z RDC),

bez montażu

Lekka kuta obręcz Revolite Spoke 517.
16-calowe kompletne koło zimowe z oponą Pirelli 
Winter Sottozero 3* RSC rozmiar 205/55 R16 91H. 
Do MINI Clubman (F54).

Efektywność paliwowa E, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

1.991 zł 
Cena za komplet (z RDC), 

bez montażu

Bridge Spoke 528 w kolorze czarnym, z połyskiem.
17-calowe kompletne koło zimowe z oponą Pirelli 
Snowcontrol Series 3* rozmiar 195/55 R17 92H. Do 
MINI Clubman (F54).

Efektywność paliwowa C, przyczepność na mokrej 
nawierzchni C, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

2.241 zł 
Cena za komplet (z RDC), 

bez montażu

Net Spoke 519. 
17-calowe kompletne koło zimowe z oponą Pirelli 
Winter Sottozero 3* RSC rozmiar 225/45 R17 91H. 
Do MINI Clubman (F54).

Efektywność paliwowa C, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

JCW Grip Spoke 520.
18-calowe kompletne koło zimowe z oponą Pirelli 
Winter Sottozero 3* RSC rozmiar 225/40 R18 92V. 
Do MINI Clubman (F54).

Efektywność paliwowa E, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

Koło stalowe 12. 
16-calowe koło stalowe z oponą Bridgestone LM-25 
I* rozmiar 195/60 R16 89H. Do MINI Countryman 
i MINI Paceman (R6x).

Efektywność paliwowa F, przyczepność na mokrej 
nawierzchni F, zewnętrzny hałas toczenia 70 dB.

5 Star Double Spoke R124 w kolorze Jet Black.
17-calowe koło stalowe z oponą Bridgestone 
Blizzak LM-25 I* RSC rozmiar 205/55 R17 91H. Do 
MINI Countryman i MINI Paceman (R6x).

Efektywność paliwowa F, przyczepność na mokrej 
nawierzchni E, zewnętrzny hałas toczenia 71 dB.

946 zł 
Cena za komplet (z RDC i kołpakiem), 

bez montażu

2.141 zł 
Cena za komplet (z RDC), 

bez montażu

DO MINI 3-/5-DRZWIOWEGO I MINI CABRIO (F55/F56/F57).

1.470 zł 
Cena za komplet(z RDC), 

bez montażu

Radial Spoke 508. 
16-calowe kompletne koło zimowe z oponą Dunlop 
SP Winter Sport 3D* RSC rozmiar 175/60 R18 
86H. Do MINI 3-/5-drzwiowego (F55, F56) i MINI 
Cabrio (F57).   
 
Efektywność paliwowa F, przyczepność na mokrej 
nawierzchni C, zewnętrzny hałas toczenia 67 dB.

JCW Track Spoke 501. 
17-calowe kompletne koło zimowe z oponą Dunlop 
SP Winter Sport 4D* RSC rozmiar 205/45 R17 
88V. Do MINI 3-/5-drzwiowego (F55, F56) i MINI 
Cabrio (F57).   
 
Efektywność paliwowa E, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 71 dB.

1.081 zł 
Cena za komplet (z RDC),

bez montażu

Lekka kuta obręcz Heli Spoke 492.
15-calowe kompletne koło zimowe z oponą Pirelli 
W210 Snowcontrol 3* rozmiar 175/65 R15 84H. 
Do MINI 3-/5-drzwiowego (F55, F56) i MINI Cabrio 
(F57).  

Efektywność paliwowa E, przyczepność na mokrej 
nawierzchni B, zewnętrzny hałas toczenia 71 dB.

JCW Double Spoke 510 w kolorze Jet Black.
17-calowe kompletne koło zimowe z oponą Dunlop 
SP Winter Sport 3D* RSC rozmiar 185/50 R17 
86H. Do MINI 3-/5-drzwiowego (F55, F56) i MINI 
Cabrio (F57).   
 
Efektywność paliwowa F, przyczepność na mokrej 
nawierzchni E, zewnętrzny hałas toczenia 68 dB.

1.470 zł 
Cena za komplet(z RDC), 

bez montażu

Radial Spoke 508 w kolorze Jet Black. 
16-calowe kompletne koło zimowe z oponą Dunlop 
SP Winter Sport 3D* RSC rozmiar 175/60 R18 
86H. Do MINI 3-/5-drzwiowego (F55, F56) i MINI 
Cabrio (F57).   
 
Efektywność paliwowa F, przyczepność na mokrej 
nawierzchni C, zewnętrzny hałas toczenia 67 dB.

Loop Spoke 494. 
16-calowe kompletne koło zimowe z oponą Pirelli 
W210 Snowcontrol 3* RSC rozmiar 195/55 R16 
87H. Do MINI 3-/5-drzwiowego (F55, F56) i MINI 
Cabrio (F57).   
 
Efektywność paliwowa E, przyczepność na mokrej 
nawierzchni C, zewnętrzny hałas toczenia 72 dB.

1.660 zł 
Cena za sztukę (z RDC),

bez montażu 

1.951 zł 
Cena za komplet (z RDC), 

bez doposażenia i montażu

2.171 zł 
Cena za komplet (z RDC), 

bez doposażenia i montażu

2.620 zł 
Cena za komplet (z RDC), 

bez montażu
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Nie ma innej marki, która tak umiejętnie jak MINI łączy formę, 
funkcję i design. Nie dotyczy to wyłącznie samochodów, ale także 
kolekcji MINI Lifestyle. Przed zimnem znakomicie ochroni zaparzo-
na w czajniczku MINI gorąca herbata wypita z pasującego kubka. 
Stylowa parasolka zabezpieczy przed deszczem i śniegiem oraz 

zimową pluchą. Z produktami MINI Lifestyle o jakości premium 
pomyślnie stawisz czoła zimie.

Odkryj kolekcję na stronie www.mini.com.pl/lifestyle.

STYLOWO NA WYNOS.
MINI LIFESTYLE. Torba na kółkach, szara.

Doskonały towarzysz każdej wyprawy. Torba na kół-
kach MINI to idealne połączenie dobrego 

designu z funkcjonalnością. Twarda 
obudowa z wysuwaną rączką, 
ciche kółka oraz dwustronny 
zamek błyskawiczny ze zinte-

growanym zamkiem szyfrowym 
TSA zapewniają wygodną i bez-

pieczną podróż.

Zegarek z czarną tarczą.
Nowoczesny sportowy 

zegarek z czarną tarczą, 
wykonany ze stali szla-
chetnej i hartowanego 

szkła mineralnego. Wy-
posażony w szwajcarski 

mechanizm oraz dwa 
wymienne czarne paski: 

jeden elegancki skórzany 
i drugi nylonowy, pasujący do 

sportowych stylizacji.

609 zł 

879 zł 

Czajnik.
Czas na herbatę! Charakterystyczna dla MINI 
stylistyka i bezpretensjonalny brytyjski wdzięk 
sprawiają, że czajniczek przyciąga wszystkie 
spojrzenia. Czajniczek jest wykonany z wytrzymałej 
kamionki i sygnowany skrzydlatym logo MINI na 
dnie. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 16 x 20,6 x 16,1 
cm. Pojemność 0,8 l.

Kubek w kontrastowych kolorach.
Stylowy design, który łączy solidną kamionkę z mięk-
kim silikonem. Silikonową izolację można zdjąć 
przed myciem kubka. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 8 
x 8 x 10 cm. Pojemność 0,3 l.

230 zł 

57 zł 

Puzzle, MINI Hatch Cooper S.
Puzzle 3D w kształcie MINI 

w skali 1:32 gwarantują znakomitą 
zabawę wszystkim dzieciom lubiącym 

kreatywne zabawki. 64-elementowy model 
MINI Cooper S jest wykonany z przezroczystego 

tworzywa w kolorze niebieskim.Parasolka.
Klasyczna parasolka z laską MINI w kolorze cytry-
nowym jest niezbędnym dodatkiem na wypadek 
deszczu lub burzy. Wewnętrzna strona oraz pasek 
mocujący są ozdobione tonalnym nadrukiem w cha-
rakterystyczny wzór MINI Signet. Ciekawy akcent na 
efektownej rączce: wytłaczane skrzydlate logo MINI. 

93 zł 

164 zł 



Możliwość doposażenia i ceny zależą od modelu, wyposażenia standardowego i roku produkcji danego pojazdu. Podane ceny mogą się różnić w zależności od kursu wymiany walut. Wszystkie ceny obejmują VAT, jednak nie obejmują kosztów 
montażu. Ulotki zawierają zdjęcia symboliczne. Wszystkie oferty obowiązują do 28.02.2018 r. i do wyczerpania zapasów. Oferty dostępne wyłącznie u dealerów MINI uczestniczących w programie. Błędy w druku i zmiany zastrzeżone. 
Przedruk, nawet we fragmentach, wyłącznie za zgodą BMW Vertriebs GmbH, Salzburg. © BMW Vertriebs GmbH, Salzburg, Austria.




