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MINI SPRAWIA, ŻE ZIMA ZYSKUJE NIEODPARTY UROK. Gorące grzane wino, śnieg i zaśnieżony krajobraz – zima oznacza zmianę 
i nadaje życiu nowy pęd. To zatem idealny czas, aby na ulicach pojawiły się najlepsze pomysły i rozpoczęły się zimowe przygody. Dzięki 
Oryginalnym Akcesoriom MINI jesteś zawsze na właściwym torze. 

Nie ważne, czy wolisz ślizgać się po zboczach na dwóch nartach czy na desce, inteligentne systemy transportowe MINI oferują więcej niż 
wystarczającą ochronę i przestrzeń dla całego Twojego sprzętu. Mokre kurtki, brudne kije czy pokryte śniegiem wysokie buty – po prostu 
włóż je do bagażnika, ponieważ Oryginale Akcesoria MINI chronią także wnętrze Twojego MINI przed brudem i wilgocią. A przy oblodzo-
nej nawierzchni i w trudnych warunkach atmosferycznych naprawdę ważne stają się oryginalne kompletne koła zimowe MINI. 
Są nie tylko stylowe, ale także dostępne w szerokiej gamie wzorów – idealnie dopasowane do Twojego MINI. 

Ta zima z pewnością nie będzie nudna, ponieważ MINI zapewni, że będzie mnó-
stwo atrakcji i radości oczekującej za kółkiem. Aby zapewnić, że nic nie zahamuje 
Twojej radości, nasi specjaliści w Autoryzowanych Serwisach MINI odpowiednio 
zadbają o Twojego ulubieńca na czterech kołach. Podczas przeglądu zimowego 
MINI nasi specjaliści sprawdzają każdą funkcję. Ponadto jest to idealna okazja 
na zmianę kół zimowych: wystarczy tylko umówić się na wizytę i załatwić wszystko 
za jednym zamachem.

Odkryj swoje ulubione dodatki na ten sezon w niniejszej broszurze i na stronie 
internetowej www.MINI.com.pl/zima.

Życzymy wielu radości!
Wasz zespół MINI

Bądźcie z nami w kontakcie na www.facebook.com/MINI.Polska.

ZAKOCHAJ SIĘ W ZIMIE. PROGRAM DELIKATNY.
NA KAŻDĄ POGODĘ. Nawet jeśli kochasz swoje MINI i kochasz zimę, nadejdzie czas, gdy nie da się uniknąć: mokrych torb i sprzę-
tu, oznacza to wilgoć i brud w bagażniku lub na podłodze Twojego MINI. Dlatego też dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w kilka 
elementów ochronnych, które pomogą uchronić Twoje MINI przed śniegiem, solą z dróg i brudem – tak, aby Twój czterokołowy pupil 
zawsze wyglądał pięknie także zimą.

Dywanik do przestrzeni bagażowej MINI i dywaniki podłogowe są szyte na miarę do Twojego modelu MNI i pasują jak ulał. Ich po-
wierzchnie mają dobrą przyczepność, zapewniają, że nic się nie przesunie, ani nie przemieści. Teraz nawet kurz i żwir nie przetrą 
żadnych dziur w świetnie zaprojektowanych dywanikach, a wilgoć nie będzie miała szansy przedostać się do niewidocznych dla oka, 
najdalszych zakamarków. Zatem, jak widzisz, jest to idealny program delikatny dla wnętrza Twojego MINI i dla jego bagażnika.

TWARDZIEL.

Funkcjonalny, idealnie dopasowany dywanik do przestrzeni 
bagażowej w stylistyce MINI ma właściwości antypoślizgowe  
i idealnie pasuje do kształtu bagażnika. Podniesione krawędzie 
boczne chronią spód przestrzeni bagażowej przed zabrudzeniem 
i wilgocią.  

229 zł
np. dla MINI (R56)

Dywaniki na każdą pogodę (przednie) w kolorze mocnej czerni 
z logo MINI, doskonale pasują do wnętrza Twojego MINI i pozostają 
stałe w jednej pozycji ze względu na specjalny system mocowania 
na rzepy. Dwie sztuki w zestawie.

239 zł
np. dla MINI (F56)
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ZIMA JEST FAJNA. UTRZYMYWAĆ W 
PORZĄDKU I CZYSTOŚCI.WITAJCIE NA POKŁADZIE. Nawet jeśli za oknem pada śnieg i hula wiatr, a w każdym zakątku czai się niedźwiedź polarny – MINI 

dowiezie Cię tam, gdzie trzeba, bezpiecznie, ciepło i sucho. Zwłaszcza, gdy za oknem mróz aż skrzypi, w MINI jest ciepło jak przed 
kominkiem – tylko dużo ciekawiej i fajniej. Zatem wsiądź do swojego MINI i ogrzej serce gorącymi rytmami z systemu komunikacji 
i rozrywki. Zima to frajda z MINI.

Pokochasz zimę i stanie się ona Twoją ulubioną porą roku, ponieważ na zaśnieżonych drogach MINI pokaże swoje mocne strony: 
radość z jazdy na najwyższym poziomie. Gokartowe wrażenia podczas jazdy MINI po śniegu to właśnie to wyjątkowe przeżycie, 
które daje MINI: napęd na przednie koła zawsze napędza we właściwym kierunku. A ponadto MINI Countryman oraz MINI Paceman 
dostępne są także w wersjach z napędem na cztery koła. W ten sposób wielkie zaspy stają się źródłem ogromnej frajdy – a Państwo 
odkrywają źródło radości, bo MINI to czysta radość. 

Pióra wycieraczek MINI.   
Bardzo ciche i wytrzymałe.

139 zł
np. dla MINI Convertible (R57), do 04/2012, 
bez montażu

Zimowy płyn 
do spryskiwacza,
1000 ml.

29 zł

Odmrażacz 
do szyb, 
500 ml.

39 zł

Osłona samochodowa. Nieprzemakalna, ale oddychająca, 
wykonana z lekkiego, wytrzymałego na rozdarcia włókna 
poliestrowego z powłoką odporną na promienie UV.

859 zł
np. dla MINI (F56)

Twardy wosk z nanotechnologią,   
z trzema szmatkami do polerowania, 
250 ml.  

99 zł

NIECH MINI ZAWSZE BĘDZIE CZYSTY. Niezależnie, czy 
jest to słony brud z ulic czy po prostu mnóstwo śniegu – Twój 
futurystyczny składany garaż trzyma to wszystko z dala 
od Twojego MINI. Zdrapywanie szronu z przedniej i bocznych 
szyb odchodzi do lamusa. A kiedy zdejmiesz osłonę ze 
swojego MINI, poczujesz się niemal jak w Boże Narodzenie, 
gdy pod choinką leżało dokładnie to, czego sobie życzyłeś!

KURZ I ŚNIEG Z DALA.

Nowinki sezonu 54 Nowinki sezonu



JASNE JAK SŁOŃCE.
NAWET W NOCY. W zimie noce są długie. To oczywiście dobre da wszystkich tych, którzy lubią imprezować i dobrze się bawić. 
Ale, żeby bezpiecznie jeździć w ciemności potrzeba w szczególności jednej rzeczy: dobrej widoczności. Z pewnością nie ma powo-
dów, aby bać się ciemności w MINI. Aby zoptymalizować widoczność podczas jazdy w nocy lub we mgle oferujemy szeroką gamę 
świateł ksenonowych i LEDowych. A we wnętrzu także nie będzie Państwu doskwierać ciemność. LEDowe oświetlenie wnętrza 
sprawia, że każdy MINI to świetny klub na kółkach, gdzie czeka na Ciebie prawdziwy chillout.

Podkręcenie: Dodatkowe światła przednie 
w opcji Chrome (chromowane) lub Black (czarne). 
Okrągłe światła przednie są zamontowane bezpo-
średnio przed chłodnicą i włączane po włączeniu 
świateł mijania (ø 140 mm).

1 479 zł
bez montażu

MINI ma sport we krwi i świetnie pokazał to wygrywając 
wyścig Monte Carlo oraz wielokrotnie triumfując 
w wyścigach Dakar. Sportowego ducha MINI można poka-
zać nawet w nocy. Na torze wyścigowym albo na drodze 
– wyjątkowo szybkie MINI zawsze można rozpoznać 
po dodatkowych światłach przednich zintegrowanych 
w przedniej maskownicy.

SPORTOWIEC.

Po raz pierwszy na świecie: montowane poprodukcyjnie 
25-watowe ksenonowe światła przednie o jaśniej-
szym, niebieskim świetle i większym zasięgu świecenia. 
Halogenowe lampy przednie w MINI można z łatwością 
doposażyć w 25-watowe ksenonowe światła przednie 
(2 w zestawie).

3 399 zł
dla MINI (R5x), bez montażu

Bezpieczna jazda – także za dnia. LEDowe 
światła dzienne MINI oferują zaskakująco 
niskie zużycie energii oraz długą żywotność, 
a w gamie znaleźć można także światło 
przeciwmgielne i postojowe w technologii LED.

1 579 zł
np. dla MINI Countryman (R60), bez montażu

Pakiet LEDowego oświetlenia wnętrza. 
Sprawia, że MINI jest przyjemnie jasny –  
i wywołuje uśmiech na twarzy. Pięć modułów 
LEDowych dla oświetlenia podsufitki oraz sześć 
jednostek LEDowych oświetlających okolice nóg 
i podłogi tworzą naprawdę świetną atmosferę 
wnętrza. Modny LEDowy widok w dziennej bieli.

519 zł
np. dla MINI Countryman (R60), bez montażu

Światła 76 Światła



DZIECI, NARTY, SNOWBOARD I ZLEW KUCHENNY. Dziś zakupy, jutro odwiedziny u babci, a potem weekend na desce w górach –  
MINI to idealny partner dla tych, którzy nigdy nie stoją w miejscu. Abyś mógł zabrać ze sobą wszytko, MINI oferuje wiele dodatkowych 
rozwiązań, które zapewnią lepsze i większe możliwości przechowywania. 

System transportowy MINI jest modularny: bazą są relingi dachowe, a reszta zależy od tego, co trzeba przetransportować – można 
zamontować mocowanie do snowboardu, nart lub bagażnika dachowego. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane i wykonane 
zgodnie z najwyższymi standardami, których oczekuje się od Oryginalnych Akcesoriów MINI. Oznacza to, że do regionu narciarskiego 
dotrzesz bezproblemowo i nic nie stanie na Twojej drodze do świetnej zabawy – na czterech kołach lub dwóch nartach.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO DLA NAJMNIEJSZYCH 
PASAŻERÓW. Bezpieczeństwo to kluczowy element dla MINI 
i dlatego też MINI robi wszystko, co możliwe, aby zapewnić 
najlepszą ochronę dla najmłodszych, którzy także powinni móc cie-
szyć się maksymalną radością z jazdy. Na przykład ISOFIX gwarantuje 
pewność montażu fotelika, a fotelik MINI Junior robi, co możliwe, 
aby zapewnić, że najmniejsi pasażerowie są absolutnie bezpieczni 
i szczęśliwi.

OH, BABY!

Całe zimowe wakacje zmieszczą się 
w bagażniku dachowym. Z 320l objętości 
i centralnym zamkiem, bagażnik dachowy 
to idealny kompan na długie wycieczki 
w zaśnieżone krainy. Do zamocowania 
niezbędny jest podstawowy system 
poprzeczek dachowych.   

1 829 zł
bez montażu

System mocowania pojemnika dachowego dla samochodów bez relingów 
dachowych to wysoko wytrzymałe profile z rurek aluminiowych, wyjątkowo 
stabilne i odporne na korozję. System jest odpowiedni do przewożenia 
ładunku do 75 kg. Dostępny także dla samochodów z relingami dachowymi.

839 zł
np. dla MINI (R5x), bez montażu

Dla miłośników tras narciarskich. 
Uchwyt na narty i snowboard umożliwia transportowanie:
• do 6 par nart lub
• do 4 par nart i kijów lub
• do 2 snowboardów i 1 pary nart. 
Tylko w połączeniu z relingami dachowymi lub porzeczkami  
do bagażnika dachowego.

599 zł
np. dla MINI Countrymana/ MINI Pacemana (R60/R61), bez montażu

Fotelik MINI Junior 2/3 – zieleń Vivid Green. Radość z jazdy dla dzieci 
od 3 do 12 lat: Fotelik MINI Junior 2/3 zręcznie wpasowuje się w kąt oparcia 
fotela i może być wykorzystany w przypadku dzieci do 150 cm wzrostu. 
Oprócz możliwości łączonej regulacji wysokości i szerokości fotelik MINI 
Junior 2/3 ma składane oparcie dla prostego i kompaktowego transportu. 
Fotelik jest umieszczany za pomocą pasów bezpieczeństwa lub mocowań 
ISOFIX. Dostępne są także foteliki dla dzieci w innych grupach wiekowych 
oraz w stylistyce “Union Jack”.  

1 599 zł

ZMIEŚCI SIĘ WSZYSTKO.
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PERFEKCJA OD A DO Z.
INDYWIDUALNY NADZÓR NAD KAŻDYM KILOMETREM. W MINI podział zadań jest jasny: 
Ty masz radość z jazdy i cieszysz się swoim MINI. A Serwis MINI ma radość płynącą z robienia 
co tylko w ich mocy, aby zapewnić, że Twoje MINI pozostanie w idealnym stanie. Profesjona-
liści w Twoim Serwisie MINI stają się prawdziwymi trenerami fitness. Znają Twoje auto 
od podszewki, wiedzą dokładnie, czego potrzebuje i dbają o niego od przedniej maskownicy 
aż po tylne światła.

A to oznacza dużo więcej niż tylko przeglądy i obsługę. Serwis MINI korzysta wyłącznie 
z Oryginalnych Części MINI, tak, aby Twój ukochany samochód był w 100% MINI. Profesjo-
naliści w Serwisie MINI dbają także o aktualizacje oprogramowania, perfekcyjnie integrują 
akcesoria w samochodzie, naprawiają drobne kontuzje MINI i służą serwisem kół i opon. 
Po kilku latach radości z jazdy nie dotarłeś jeszcze do końcowego celu podróży swoim MINI? 
Jest wręcz przeciwnie: Im dłużej go użytkujesz, tym bardziej doceniasz niepowtarzalną 
gokartową frajdę z jazdy. Aby zapewnić, że ta radość z jazdy nie przeminie, Serwis MINI 
oferuje Tobie wiele specjalnie dopasowanych ofert serwisowych, jak np. przegląd zimowy 
lub przegląd hamulców, aby Twoje MINI było zawsze w doskonałej formie i prowadził się 
zawsze tak, jak pierwszego dnia.

Serwis 1110 Serwis



Nadchodzą lód, śnieg i zimno – oznacza to, że Twoje 
MINI potrzebuje gruntownej rozgrzewki: przeglądu 
zimowego MINI. Dzięki temu będziesz mieć bezproble-
mową i radosną zimę.  

Przegląd zimowy MINI obejmuje:
• Kontrolę układu hamulcowego
• Sprawdzenie poziomów płynów
• Kontrola uszkodzeń karoserii
• Kontrola pasków układu napędowego  

pod kątem zużycia i napięcia
• Kontrola stanu kół i opon
• Kontrola oświetlenia
• Sprawdzenie układu klimatyzacji/ ogrzewania

ZIMA: SPRAWDZAM!
GOTOWI NA ZIMĘ DZIĘKI SERWISOWI MINI.

GOTOWY NA ZIMĘ. 
DLA RELAKSUJĄCEGO POCZĄTKU ZIMY. Zespół serwisowy autoryzowanego serwisu MINI zadba o to. Doskonale wyszkoleni 
i zawsze na czasie z najświeższymi nowinkami – nasi eksperci zapewnią, że Twoje MINI będzie gotowe na zimę. W ramach przeglądu 
zimowego MINI sprawdzane są wszystkie istotne części i płyny, tak, abyś naprawdę mógł cieszyć się wszystkim tym, co zima ma 
do zaoferowania.

Ale nie zapomnij: eksperci Serwisu MINI z radością pomogą Tobie w każdej chwili, gdy będziesz ich potrzebować – podczas wyboru 
kompletnych kół zimowych lub podczas zmiany opon. Twój Serwis MINI zapewnia, że wszystkie Oryginalne Akcesoria MINI 
i Oryginalne Części MINI zostają zintegrowane prawidłowo i profesjonalnie.

* Oferta dostępna u Dealerów MINI uczestniczących w programie. Dodatkowe Części eksploatacyjne mogą podlegać opłacie.

Najlepsze osiągi silnika wymagają także najwyższej wytrzymałości hamulców. Dzię-
ki oryginalnym hamulcom MINI możesz być pewien najkrótszego odcinka hamo-
wania, największego bezpieczeństwa i maksymalnego przyspieszenia – zawsze.

Wymiana przednich klocków hamulcowych obejmuje:
• Wymianę klocków
• Wymianę czujnika klocków hamulcowych
• Czyszczenie hamulców
• Kasowanie komunikatów serwisowych  

zgodnie ze specyfikacją fabryczną
• Czas pracy personelu i materiały

HAMULCE: SPRAWDZAM!
Nowe klocki hamulcowe – inwestycja w bezpieczeństwo.

Przegląd oleju silnikowego w Serwisie MINI to więcej niż tylko wymiana oleju. Obej-
muje on także wstępny przegląd np. hamulców i opon. Otrzymają Państwo wszech-
stronny Serwis oleju silnikowego, co zapewni długie życie silnika Twojego MINI.  

Kontrola oleju silnikowego w ramach serwisu MINI obejmuje:
• Wymianę oleju (w tym utylizację zużytego oleju silnikowego)
• Wymianę filtra oleju
• Kasowanie komunikatów serwisowych zgodnie ze specyfikacją fabryczną
• Czas pracy personelu i materiały

* Oferta dostępna u Dealerów MINI uczestniczących w programie. Dodatkowe Części eksploatacyjne mogą podlegać opłacie.

OLEJ SILNIKOWY: SPRAWDZAM!
Długi okres eksploatacji silnika.

667 zł*

458 zł*

Cena dla 
MINI (R56) od  

Cena dla 
MINI (R56) od  

99 zł*Cena  

Serwis 1312 Serwis



WYBIERZ ŚNIEG.
I RADOŚĆ, NA KTÓRĄ ZASŁUGUJESZ. Aby zapewnić, że ani lód ani śnieg nie staną Tobie na drodze do radości z jazdy, kluczowy jest właściwy 
sprzęt. Żaden inny element akcesoriów nie ma takiego wpływu na przyczepność i bezpieczeństwo jazdy jak odpowiednie koła. Oryginalne Koła 
Zimowe MINI oferują znaczące korzyści w porównaniu z oponami letnimi przy temperaturach poniżej 7 °C. Zostały stworzone, aby precyzyjnie 
pasować do Twojego modelu MINI – nie tylko zapewniając dobrą przyczepność, ale także odzwierciedlając Twój osobisty styl jazdy.

ORYGINALNE KOŁA Z GWIAZDKĄ MINI.
Aby zapewnić Państwu bezpieczną podróż i największą radość  
z jazdy w każdym momencie, koła MINI nie tylko przechodzą 
przez proces intensywnej selekcji i testów, ale są także dopaso-
wywane do całościowej koncepcji danego modelu aż po ostatni 
szczegół. Jedynie opona, która zapewnia charakterystyczne 
właściwości jezdne MINI i spełnia w 100% wyśrubowane kryteria 
MINI podczas testów, może dostać gwiazdę MINI.

Korzyści robią wrażenie: 
• Doskonałe bezpieczeństwo na suchych i mokrych 

nawierzchniach oraz przy wysokich prędkościach.
• Indywidualnie dopasowywane, testowane i stworzone, 

aby pasować do systemów sterowania pojazdem oraz 
Oryginalnych Kół MINI.

• Wyjątkowo wytrzymałe i trwałe dla długiej frajdy z jazdy.

• Opony zimowe od 
temperatury 7 °C. 
Opony zimowe gwarantują 
wyższy poziom 
bezpieczeństwa przy 
temperaturach poniżej 7 °C. 

• Naturalne zużycie. 
W sezonie zimowym opony 
letnie zużywają się do 40% 
szybciej niż opony zimowe.

• Droga hamowania na  
mokrych nawierzchniach.   
Przy niskich temperaturach 
i mokrej nawierzchni droga 
hamowania jest do 10 % krótsza 
przy oponach zimowych. 

• Droga hamowania na śniegu. 
Przy oblodzeniu opony zimowe 
skracają drogę hamowania 
nawet o 50 %.

DOBRE POWODY, ABY WYBRAĆ 
ORYGINALNE KOŁA ZIMOWE MINI:

DLA MINI HATCH OD 2014.

DLA MINI COUNTRYMAN ORAZ MINI PACEMAN.

DLA MINI HATCH (2006 – 2014), MINI CLUBMAN, MINI CONVERTIBLE, MINI COUPÉ ORAZ MINI ROADSTER.DLA MINI HATCH OD 2014.

KONFIGURATOR KOMPLETNYCH KÓŁ MINI.
Dzięki konfiguratorowi 
kompletnych kół możesz 
znaleźć wymarzoną styli-
stykę kół od razu na swoim 
MINI. Zmiana perspektywy 
i warianty kolorów tworzą 
realistyczne odzwierciedle-
nie Twojego MINI.

www.MINI.com.pl/
konfiguratorkol

1 559 zł
Oferta za sztukę, z RDC, bez montażu

899 zł
Oferta za sztukę, z RDC, bez montażu

1 489 zł
Oferta za sztukę, z RDC, bez montażu

2 019 zł
Oferta za sztukę, z RDC, bez montażu

1 489 zł
Oferta za sztukę, bez montażu

839 zł
Oferta za sztukę, bez montażu

1 599 zł
Oferta za sztukę, z RDC, bez montażu

1 419 zł
Oferta za sztukę, bez montażu

1 949 zł
Oferta za sztukę, bez montażu

1 949 zł
Oferta za sztukę, z RDC, bez montażu

Kompletne koła zimowe 16” Bridge 
Spoke R94 z oponami Goodyear ULTRA 
GRIP 7+* RSC 195/55 R16 87 H. Dla 
MINI (R5x).

Oszczędność paliwa klasy E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni C, 
hałas zewnętrzny 67 dB.

629 zł
Oferta za sztukę, z RDC, bez montażu

15” stalowe koła z oponami Pirelli 
W210 Snowcontrol 3* 175/65 R15 84 
H. Dla MINI (F56).

Oszczędność paliwa klasy E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni B, 
hałas zewnętrzny 71 dB.

Kompletne koła zimowe 16” Loop 
Spoke 494 z oponami Pirelli W210 
Snowcontrol 3* RSC 195/55 R16 87 H. 
Dla MINI (F56).

Oszczędność paliwa klasy E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni C, 
hałas zewnętrzny 72 dB.

Kompletne koła zimowe 16” Double 
Spoke R87 z oponami Dunlop SP Winter 
Sport* RSC 175/60 R16 86 H. Dla MINI 
(R5x). 

Oszczędność paliwa klasy F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni C, 
hałas zewnętrzny 67 dB.

16” stalowe koła z oponami Bridgesto-
ne Blizzak LM 25 I* 195/60 R16 89 H. 
Dla MINI Countryman (R60) oraz MINI 
Paceman (R61).

Oszczędność paliwa klasy E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni F, 
hałas zewnętrzny 70 dB.

Kompletne koła zimowe 17” Cosmos 
Spoke 499 z oponami Dunlop SP Winter 
Sport* RSC 205/45 R17 88 V. Dla MINI 
(F56).

Oszczędność paliwa klasy E, 
przyczepność na mokrej nawierzchni B, 
hałas zewnętrzny 71 dB.

Kompletne koła zimowe 17” 5 Star Double 
Spoke R124 z oponami Pirelli W 210 
Sottozero S2* RSC 205/55 R17 91 H. Dla 
MINI Countryman (R60) oraz MINI Paceman 
(R61). Dostępne także w kolorze czarnym.

Oszczędność paliwa klasy F, 
przyczepność na mokrej nawierzchni C, 
hałas zewnętrzny 72 dB.
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PEŁNA MOC 
W MGNIENIU 
OKA. Stworzona specjalnie dla Twojego MINI: funkcja ostrzegania

o zatorach ulicznych w systemie nawigacji MINI Portable
Navigation System XL jest w stanie podać precyzyjne
informacje o sytuacji na drodze oraz alternatywne trasy
poprzez link do smartfona. Wyświetlacz 4,3 cala posiada
funkcję dzielenia ekranu oraz Active Lane Guidance, 
która zapewnia, że zawsze jesteś na właściwym pasie.
Automatyczne rozpoznawanie poleceń głosowych
utrzymuje Cię nieustannie na prawidłowej trasie,
podczas gdy wytrzymały akumulator litowo-jonowy
zapewnia pełną moc w każdej chwili – nawet jeśli Twoje
MINI potrzebuje przerwy, a Ty akurat spacerujesz.
Urządzenie można idealnie przymocować i umieścić dzięki
innowacyjnemu uchwytowi MINI Navigation Portable XL.

1 069 zł
Navigation Portable XL, bez uchwytu

599 zł
uchwyt z podstawowym mocowaniem

Dzięki adapterowi Snap-In perfekcyjna integracja następuje automatycznie. 
Adapter stanowi bezpieczną i stabilną stację dokującą z wbudowanym 
ładowaniem telefonów komórkowych. Bezstykowe złącze antenowe zapewnia 
lepszą transmisję i jakość sygnału, jednocześnie ograniczając promieniowanie 
wewnątrz pojazdu. W zależności od wersji adaptera, możliwy jest także dostęp 
do danych takich jak tytuły utworów muzycznych lub aplikacje oprócz funkcji 
telefonu. Dostępne dla szerokiej gamy modeli MINI.

od 459 zł
Podstawowy adapter snap-in dla telefonu Apple iPhone 5 oraz 5s, 
bez montażu

Podwójna ładowarka dla 
wszystkiego, co trzeba ładować 
przez port USB podczas jazdy. 
Podwójna ładowarka USB MINI 
pozwala na szybkie ładowanie 
urządzeń mobilnych “plug & 
play” przez interfejs USB w 
zapalniczce.  

119 zł

Wszystko w zasięgu wzroku za jednym kliknięciem. System 
MINI Click & Drive obejmuje podstawowy uchwyt na smartfony 
i urządzenia nawigacyjne. Uchwyt jest dostępny dla modeli iPhone 
4 oraz 5, jak również dla wielu modeli Samsung Galaxy. 
Różne uchwyty należy zamawiać osobno.

Uchwyt na iPada Apple umożliwia 
perfekcyjną integrację iPada z MINI. 
Dzięki modularnemu złączu łatwo jest 
dopasować go do podstawowego 
mocowania Travel & Comfort. iPad Apple 
może zostać z łatwością wpięty 
w obracalną (360°) ramkę uchwytu. 
Dostępne także dla odtwarzacza Apple 
iPad mini.

819 zł
z uchwytem bazowym

539 zł
podstawowy uchwyt 
do MINI (F56), bez montażu

219 zł
uchwyt dla 
Apple iPhone 5

DRUGI PILOT.

ONLINE W PODRÓŻY.
TWOJE MINI TO PASJONAT SIECI. 
Komunikacja i Rozrywka to w równym stopniu 
część radości z MINI tak jak niepowtarzalnie 
gokartowa jazda. Zawsze na czasie, jeśli chodzi 
o najnowsze trendy, najnowsze dźwięki dobie-
gające z dudniących głośników i bezpośredni 
kontakt z wszystkimi przyjaciółmi, którzy są 
teraz w innym miejscu – to właśnie jest MINI Ko-
munikacja i Rozrywka. Szyte na miarę akcesoria 
pozwalają Państwu na korzystanie z telefonu 
komórkowego, tableta i czegokolwiek sobie 
życzysz – inteligentne rozwiązania takie jak 
system Travel & Comfort umożliwiają idealne 
zintegrowanie urządzeń elektronicznych.
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BĄDŹ MINI – STAŃ SIĘ BRYTYJCZYKIEM. Union Jack to dużo więcej niż tylko flaga Wielkiej Brytanii. Tak jak MINI, symbolizuje on 
niepowtarzalne podejście i ducha, który sprawia, że Wielka Brytania jest tak wyjątkowa: pewna siebie, stylowa i „zawsze gotowa, 
by się pośmiać”. To sprawia, że MINI i Union Jack pasują do siebie jak ulał.

Niezależnie od tego, czujesz brytyjski klimat, czy tylko myślisz, że design jest naprawdę fajny – poprzez swojego MINI będziesz w stanie 
pokazać swoje barwy na dachu, lusterkach bocznych lub wprost na foteliku dla dziecka, cały czas dyktując trendy. Daj się zainspirować 
nowej gamie akcesoriów, z których każde może być indywidualnie zamontowane – nadając Twojemu MINI naprawdę niepowtarzalny 
i unikalny wygląd. Idealnie współgrają z tym liczne akcesoria MINI Lifestyle, z niepowtarzalnym motywem Union Jack.

POKAŻ SWOJE KOLORY.

Typowe brytyjskie niedopowiedzenie. 
Nakładki na lusterka zewnętrzne 
Black Jack idealnie pasują do flagi 
dachowej. Zestaw składa się z 2 sztuk.  

289 zł
dla MINI (R5x), 
bez montażu

Ozdobniki boczne z motywem Black 
Jack to stylowy dodatek do Twojego MINI. 
Zestaw składa się z 2 sztuk.  

389 zł
dla MINI (R5x), 
bez montażu

Stylowy aż po ostatni szczegół: 
Nakładka na lusterko zewnętrzne 
z motywem Black Jack to idealny 
dodatek do stylowego wyglądu.  

199 zł
dla MINI (R5x) do 10/12, 
bez montażu

Główna atrakcja: z flagą dachową 
przedstawiającą motyw Union Jack 
żadne oko nie będzie mogło się 
oprzeć.  

639 zł
dla MINI (R5x) z białym dachem, 
bez montażu
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PODKREŚL SWOJE MINI.

speedwell blue. vivid green.

Flaga na dachu   
Speedwell Blue.

549 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Flaga dachowa  
Vivid Green.

549 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Osłona na lusterko 
wewnętrzne Speedwell Blue.

219 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Osłona na lusterko 
wewnętrzne Vivid Green.

219 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Ozdobniki boczne 
Speedwell Blue.

489 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Nakładki na lusterka  
zewnętrzne Vivid Green.

299 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Nakładki na lusterka
zewnętrzne Speedwell Blue.

299 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Pasy boczne
Vivid Green.

389 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Dywaniki podłogowe na każdą pogodę 
Speedwell Blue (przód, 2 w zestawie) chronią 
podłogę przed zabrudzeniem – prawdziwa 
atrakcja we wnętrzu nowego MINI.  

349 zł
dla MINI (F56)

Tekstylne dywaniki podłogowe Vivid Green 
(przód, 2 w zestawie) chronią podłogę przed 
zabrudzeniem – prawdziwa atrakcja we 
wnętrzu nowego MINI.  

339 zł
dla MINI (F56), bez montażu

Osłona przeciwsłoneczna Speedwell Blue 
na szybę tylną i tylne szyby boczne. Osłania 
przed słońcem – i oczami ciekawskich.

399 zł
np. na tylne szyby boczne, dla MINI (F56)

Osłona przeciwsłoneczna Vivid Green 
na szybę tylną i tylne szyby boczne. Osłania 
przed słońcem – i oczami ciekawskich.

399 zł
np. na tylne szyby boczne, dla MINI (F56)

Osłona na kluczyki i brelok ze zintegrowanym 
chipem NFC steruje wszystkimi elementami 
oprogramowania smartfonów kompatybilnych 
z NFC.  

119 zł
Osłonka na kluczyki dla MINI (F56)

Ozdobniki boczne Vivid Green: Pulsujące kolory 
nadają MINI zniewalający wygląd – nie tylko 
podczas korzystania z kierunkowskazów.

489 zł
dla MINI (F56), bez montażu

69 zł
Smycz do kluczyków MINI (F56)
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CZAS NA STYL.
TO CO KONIECZNE NA ZIMĘ. Radość z MINI 
jest łatwa, bo MINI oferuje pasujące akcesoria 
na każdą przygodę ze śniegiem. Nie ważne, 
czy wybiorą Państwo kalosze MINI czy futrzaną 
czapkę – radość gwarantowana. 

ŚNIEG I RADOŚĆ.
IDEALNY STYL CAŁY CZAS. Jeśli chodzi o rzeczy, które mają cztery koła, MINI jest zdecydowanie ikoną stylu – był nią od dziesięcioleci 
i obecnie nawet jeszcze bardziej nią pozostaje. Nikt nie wypuszcza na ulice tak wysokiej jakości pojazdów o indywidualnej stylistyce jak 
MINI. Ale to nie wszystko – MINI to atmosfera miasta, spontaniczności, która jest czymś dużo więcej niż tylko samochodem. 

To dokładnie dlatego MINI ustanawia standardy swoją nową kolekcją lifestyle’ową. Świetne pomysły, innowacyjne stylistyki i wyjątkowa 
jakość – akcesoria MINI Lifestyle to świeży pęd i dobre wibracje. Ikony mody czują się tak dobrze z akcesoriami MINI Lifestyle jak każdy, 
kto chciałby podrasować swój wygląd lub dostać specjalny podarunek na Święta. Teraz mogą Państwo odkryć pełną gamę kolekcji MINI 
na www.MINI.com.pl/MINI_Lifestyle.

Proszę się nie kłopotać i oszczędzić te ponad 20 me-
trów papieru do pakowania – kochanej osobie warto 
podarować Oryginalny Voucher MINI na akcesoria, 
produkty lifestyle’owe i serwis. Oznacza to, że osoba, 
która otrzymuje voucher może wybrać dokładnie to, 
co chce – może zamiast bagażnika dachowego 
wybierze Wózek Pilota MINI albo kalosze MINI, 
a może dużego bulldoga MINI?

CZY KIEDYŚ PAKOWAŁEŚ PAŃSTWO 
BAGAŻNIK DACHOWY NA PREZENT?

Kalosze MINI.
Klasyczne kalosze utrzymane w stylistyce MINI. 
Zapewniają suche stopy na każdą okazję. 
Wewnątrz kaloszy typowy nadruk MINI Union 
Jack. Niebieskie. Unisex.

229 zł

Duży bulldog MINI.  
Najlepszy przyjaciel każdego kierowcy MINI ma 
czarny szalik i obrożę z logo MINI. Plusz. 48 cm x 
32 cm x 24 cm.

229 zł

Stylowa torba MINI.
Absolutny mus tego sezonu. Zrób wrażenie 
niepowtarzalnym podwójnie pikowanym wzorem 
w romby, kontrastującymi szwami i frędzlami przy 
suwaku z metalowymi elementami, oraz 
wyszywanym logo MINI.

399 zł Wycieraczka MINI Bulldog.
Antypoślizgowa wycieraczka 
z motywem bulldoga.

119 zł

Wózek pilota MINI.
Lekki kompan w podróży biznesowej 
i rekreacyjnej w klasycznym kształcie 
torby pilota. Ze składaną teleskopową 
rączką i wzmocnionym uchwytem 
do noszenia. Oddzielany organizer 
z możliwością przechowywania 
laptopa, dokumentów biznesowych 
lub związanych z podróżą, 
oraz przedmiotów osobistych.

899 zł
Futrzana czapka MINI.
Casualowa czapka futrzana 
w tradycyjnym traperskim 
stylu z wykończeniem 
sztucznym futrem i flauszo-
wym wnętrzem – dla ciepłych 
uszu nawet w mroźną zimę.

179 zł

MINI VOUCHER.

EVERYTHING THAT YOU AND 

YOUR MINI NEED TO TAKE OFF.MINI VOUCHER.
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Możliwości w zakresie modernizacji oraz ceny akcesoriów zależą od modelu, wyposażenia standardowego i 
roku produkcji danego pojazdu. Podane ceny mogą się różnić w zależności od kursu wymiany walut. Podane 
ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny obejmują VAT, bez kosztów montażu. 
Wszystkie oferty obowiązują do 28.02.2015 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferty dostępne wyłącznie u 
dealerów BMW uczestniczących w programie. Zastrzega się możliwość błędów w druku i wprowadzania zmian.

www.MINI.com.pl/
Zima

www.facebook.com/
MINI.Polska

Aby skanować kody QR wymagany jest telefon z odpowiednim oprogramowaniem. 
W celu uzyskania dostępu do Facebooka konieczne jest zainstalowanie aplikacji Facebook App na smartfonie.

Bezprzewodowa mysz 
komputerowa MINI 

Duży parasol 
z rączką MINI 

Poduszka MINI 
pluszowy bulldog

UNION JACK 
W WERSJI NA PC.

PLUSZAKI.SZTORM & STRES. 

WIELKA 
SZANSA.

179 zł 119 zł

169 zł


