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NAJBOLJŠI LETNI ČAS.
Mehek sneg, užitek na belih strminah, zimski sprehodi: hladen letni 
čas je prav tako vsestranski kot vaše vozilo MINI. Da bi lahko kljub 
težavnim razmeram uživali v užitkih, ki jih prinaša hladen letni čas, 
vam zagotavljamo številne ponudbe servisa in dodatne opreme.

Z MINI Service, zlasti z zimskim pregledom, bomo vaše dragoceno 
vozilo pripravili na hladne mesece v letu. Obenem naša dodatna oprema 
in izdelki za nego MINI zagotavljajo, da umazanija in vlaga ne bosta 
pustili sledi ne znotraj ne zunaj vozila. Z rešitvami osvetlitve MINI in 
originalnimi zimskimi kompleti koles boste na cesti varni in v stilu, 
tudi v slabem vremenu ali v slabih razmerah na cesti. Zahvaljujoč tran-
sportnim rešitvam MINI, pa boste imeli dovolj prostora za prtljago in 
opremo na vrhu svojega vozila – tako se boste lahko veselili udobnega 
potovanja na najlepše zimske destinacije. Z izdelki iz kolekcije MINI 
Lifestyle pa boste zagotovo izstopali tudi po vožnji.

Odkrijte vse tisto, kar morate imeti to zimo, na naslednjih straneh in 
na spletni strani www.mini.si

VSEBINA.
MINI Service in zimski pregled 04 – 05 

Majhni pomočniki za hladni letni čas 06 – 07

Osvetlitev in pogled 08 – 09

Novo vozilo MINI Countryman 10 – 11

Transport in infozabava 12 – 13

Zimski kompleti koles  14 – 17

Kolekcija MINI Lifestyle 18 – 19

PRIPRAVLJENI NA ZIMO.
Novo vozilo MINI Countryman vas bo varno popeljalo na najbolj zasnežena območja. S štirikolesnim pogonom ALL4 v 
okviru dodatne opreme in z originalnimi zimskimi kompleti koles boste imeli vedno dober oprijem cestišča, tudi v zahtevnih 
razmerah. Znotraj vozilo ponuja veliko prostora za družino, prijatelje in prtljago – za dodatno opremo pa je v okviru 
transportnih rešitev MINI dovolj prostora »na vrhu«.

Odkrijte rešitve dodatne opreme za novo vozilo BMW Countryman na 10. in 11. strani.
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POSKRBIMO ZA  
VAŠE VOZILO MINI.

OGREVANJE ZA VAŠE VOZILO MINI.

MINI SERVICE.

ZIMSKI-PREGLED.

Z USPOSOBLJENOSTJO IN IZKUŠNJAMI ZAGOTAVLJAMO UŽITEK  
V VOŽNJI KOT PRVI DAN NAKUPA VOZILA. 

Vaše vozilo MINI vas spremlja skozi življenje in kot veste, lahko življenje pušča sledi.
Izkušnje naših servisnih strokovnjakov, najboljša usposabljanja in najnovejša tehnologija 
zagotavljajo, da bomo poskrbeli za vas in vaše vozilo MINI z najvišjo možno mero kako-
vosti in strokovnosti. Tako bomo poskrbeli, da boste lahko uživali v značilnem užitku v 
vožnji MINI od prvega dne skozi celotno življenjsko dobo vozila.

Od popravil obrabljenih delov do odprave manjših poškodb – seveda z uporabo izključno 
originalnih nadomestnih delov MINI. To ne povečuje zgolj pričakovane življenjske dobe 
vašega vozila MINI, temveč tudi njegovo vrednost ponovne prodaje. Izkoristite zimski 
pregled in se podajte v hladen letni čas popolnoma brez skrbi.

Za več informacij o naših servisnih ponudbah vas prosimo, da obiščete 
www.mini.si

• Pregled zavornega sistema
• Testiranje nivojev hidravlične tekočine
• Pregled poškodb zunanjosti
• Pregled jermenov pogonskega sklopa zaradi obrabe in napetosti
• Pregled stanja platišč in pnevmatik
• Pregled sistema luči
• Pregled klimatske naprave/naprave za ogrevanje

Zimski pregled MINI obsega:

€ 24,40



06 07     

ZA NOTRANJO IN ZUNANJO LEPOTO.
MAJHNI PRIPOMOČKI ZA HLADNI LETNI ČAS.

Zima vam in vašemu vozilu MINI prinaša številne izzive. Da umazanija, vlaga in led ne bodo imeli nobenih možnosti, vam ponujamo  
obsežno in praktično dodatno opremo za čudovito notranjost in zunanjost – ne glede na to, kako neudobno je lahko zunaj.

1
2

Negovalni komplet, Winter Edition.
Komplet je primeren za zimo in vsebu-
je: 1x čistilo za vetrobransko steklo z 
antifrizom (1.000 ml), 1x odmrzovalec 
stekla (500 ml), pa tudi robčke Magic 
(10 robčkov) in majhno strgalo za led. 
Vsi izdelki so pakirani v elegantni, 
črni neoprenski torbi s srebrno črto. 

€ 34,80

Ponudba
2 Tekočina za pranje vetrobranskega 
stekla z antifrizom, 1.000 ml.
Čistilo za vetrobransko steklo z antifri-
zom ščiti naprave za pranje vetrobran-
skega stekla pred zamrznitvijo. Odporno 
na zmrzal vse do -63 stopinj Celzija.

€ 6,14

Ponudba

1 Odmrzovalec stekla, 500 ml. 
Odmrzne zamrznjena stekla v le nekaj 
sekundah. Ščiti pred ponovno zamr-
znitvijo in zagotavlja jasen pogled.

€ 8,69

Ponudba

Ploske metlice brisalcev. 
Komplet metlic brisalcev z logotipom zagotavlja popolno 
kombinacijo oblike, funkcije in estetike. Zahvaljujoč 
uporabljenim materialom, metlice zagotavljajo stalno 
razporeditev sil in enakomeren pritisk na steklo. Na 
ta način lahko ohranjate najboljšo vidljivost v vseh 
razmerah.

Varovalna preproga za nakladalni rob.
Univerzalna varovalna preproga za nakladalni rob se 
lahko enostavno vpne v zadnji zanki za pritrditev to-
vora v prtljažniku s pomočjo velcro trakov. Preproga 
ščiti nakladalni rob pred praskami ob natovarjanju 
prtljažnika, uporablja pa se lahko tudi kot protizdrsna 
preproga v prtljažniku.

€ 59,20

Ponudba npr. za MINI s 3 vrati (F56)

Talna preproga za prtljažnik.
Talna preproga za prtljažnik je posebej trpežna pre-
proga in zahvaljujoč svojemu dvignjenemu obodnemu 
robu, zanesljivo ščiti tla pred umazanijo in vlago. 
Preproga se popolnoma prilega prtljažnemu prostoru 
vozila, visoko kakovosten in vodoodbojen material, iz 
katerega je izdelana, pa omogoča povsem enostavno 
čiščenje.

€ 58,03

Ponudba za MINI s 3 vrati (F56),       
z odlagalnim paketom 

€ 30,94

Ponudba za MINI Cabrio (R57)
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Halogenske žarnice Power.
Halogenske žarnice MINI H4 Power zagotavljajo 
do 110 % večjo zmogljivost osvetlitve v primerjavi z 
običajnimi žarnicami H4. To daje znatno izboljšano 
osvetlitev, kadar so uporabljene zasenčene luči, ter 
izredno jasno, belo svetlobo žarometov pri dolgih 
lučeh.

LED dnevne luči.
LED dnevne luči MINI imajo edinstveno, inovativno obliko, in sicer predstavljajo 
parkirne luči, luči za meglo in dnevne luči v enem. Jasna bela svetloba žarnic se 
prav posebej dobro sklada z barvo svetlobe ksenonskih žarometov in prihrani do 
80 % energije v primerjavi z običajnimi dolgimi lučmi.

€ 372,40

Ponudba za MINI (F5x, R6x),  
brez montaže

LED projektorji vrat.
Z LED projektorji vrat MINI z novo tehnologijo drsenja in nadpovprečno dolgo 
življenjsko dobo je vstopanje in izstopanje iz avtomobila edinstveno doživetje. 
Kakor hitro se vrata avtomobila odprejo, se projicira slika na tla ob avtomobilu. 
Tako je vožnja z vašim vozilo MINI še bolj individualna in edinstvena.

€ 109,11

Ponudba, brez montaže

Modre halogenske žarnice.
Nove halogenske žarnice MINI Blue H4 proizvajajo 
jasno, belo svetlobo na cesti, do 60 % več zmoglji-
vosti osvetlitve in neobičajni učinek modre svetlobe 
v žarometu. Življenjska doba žarometov H4 je 
povečana zahvaljujoč visoko kakovostnim plinom in 
višjemu tlaku.

LED dodatni žarometi.
Vklopljena ali izklopljena: popolnoma prenovljena 
LED dodatna žarometa osvetlita pot s svojo obliko. 
Vključita se, ko se vključijo dolge luči ali ko po-
tegnete ročico za svetlobni signal. Ko so izključene, 
se vidi napis MINI v žarometih, kar se popolnoma 
sklada s prefinjeno obliko vašega vozila. 

€ 36,56

Ponudba npr. za MINI (F5x),  
brez montaže

€ 413,03

Ponudba za MINI s 3 vrati (F56),  
v kromu ali črni barvi visok sijaj.

LED žepna svetilka.
Priročna in praktična obenem: visoko kakovostno LED žepno svetilko MINI je 
mogoče povsem udobno prenašati v hlačnem žepu ali v torbi, saj meri le 5,5 cm 
in ne potrebuje nobene dodatne baterije. Že vgrajeno baterijo je mogoče hitro 
polniti prek katere koli vtičnice v vozilu in zdrži več ur.

€ 33,89

Ponudba

€ 36,56

Ponudba npr. za MINI (F5x),
brez montaže

Paket LED luči za notranjost.
Ustvarite sodobno vzdušje in prijetno svetlobo s paketom LED luči za notranjost 
MINI. Paket za notranjost prepriča s svojo dnevno svetlobo in z nadvse nizko 
porabo energije, pa tudi z izjemno dolgo življenjsko dobo. 

€ 89,76

Ponudba paketa LED luči za notranjost, majhen 
npr. za MINI (R5x/R6x), brez montaže

€ 136,71

Ponudba paketa LED luči za notranjost,   
npr. za MINI (R5x/R6x), brez montaže

PREDSTAVLJENI V PRAVI LUČI.
ZA NAJBOLJŠO VIDLJIVOST.

Zlasti pozimi sta zaradi kratkih dni in slabih razmer na cesti bistvenega pomena kar najboljši pogled in največja vidljivost. Z rešit-
vami osvetlitve MINI se lahko veselite čudovitega pogleda. Obenem dajejo vašemu vozilu MINI tudi navdušujoč videz – tako zunaj 
kot znotraj. Podjetje MINI zraven močnih LED in ksenonskih žarnic za žaromete ponuja tudi razpoloženjski paket luči za notranjost 
vozila. Natančno tako!
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PRIPRAVLJENI NA NOVE POTI.

Talna preproga za prtljažnik.  
Nedrseča in vodoodbojna talna preproga za prtlja-
žnik ima posebej visok, približno 11 mm, rob po 
celotni obodni dolžini. Obenem poseben diamantni 
vzorec na osnovi talne preproge za prtljažnik zagota-
vlja tudi, da predmeti ne ostanejo v vodi, če pride do 
razlitja tekočine.  

€ 78,52

Ponudba za MINI Countryman (R60) z odlagalnim paketom

€ 358,48

Ponudba za MINI Countryman (F60)

Snežne verige Disc.
Zima lahko pride! Te snežne verige se povsem 
enostavno namestijo na pnevmatike s pomočjo zašči-
tnega loka iz prožnega jekla, nato pa se pritrdijo na 
plastični disk za zaščito platišča z uporabo natezalne 
verige. Na voljo kot set 2 kosov. 

JCW Thrill-spoke 529 v barvi Night Fever Black, 
polirana.
18” zimski komplet koles s pnevmatikami Bridgesto-
ne Blizzak LM-001* RSC v velikosti 225/50 R18 95 
H. Za MINI Countryman (F60).

Poraba goriva E, oprijem na mokri podlagi B, zunanji 
kotalni hrup 72 dB.

JCW Star-spoke 539.
17” zimski komplet koles s pnevmatikami Bridgesto-
ne Blizzak LM-001* v velikosti 205/60 R17 93 H. Za 
MINI Countryman (F60).

Poraba goriva C, oprijem na mokri podlagi B, zunanji 
kotalni hrup 72 dB.

Channel-spoke 531 v barvi Jet Black.
17” zimski komplet koles s pnevmatikami Bridge-
stone Blizzak LM-001* RSC v velikosti 225/55 R17 
97 H. Za MINI Countryman (F60).

Poraba goriva C, oprijem na mokri podlagi B, zuna-
nji kotalni hrup 72 dB.

€ 509,31

Ponudba na kos, vklj. RDC,
brez montaže

€ 597,90

Ponudba na kos, vklj. RDC,
brez montaže 

€ 442,89

Ponudba na kos, vklj. RDC,
brez montaže

Predpražniki za vse letne čase.
Predpražniki za vse letne čase se popolnoma uje-
majo z notranjostjo vozila MINI Countryman (F60) 
in zanesljivo ščitijo prostor za noge pred vodo, 
umazanijo in obrabo. Na voljo za sprednji in zadnji 
prostor za noge v kompletu dveh predpražnikov.

€ 56,33

Ponudba za MINI Countryman (F60), spredaj

€ 40,80

Ponudba za MINI Countryman (F60), zadaj 

NOVO VOZILO MINI COUNTRYMAN.
Več prostora, več lepote, več vsestranskosti: novo 
vozilo MINI Countryman je pionir v več pogledih. 
Z veliko prostora za voznika, potnike in prtljago, z 
najsodobnejšimi funkcijami infozabave in varnosti 
ter s svojo progresivno obliko je pripravljen na 
vožnjo zunaj poznanih poti. Ekskluzivne rešitve 
opreme in prilagojeni zimski kompleti koles vas in 
vaše vozilo MINI do popolnosti opremijo za vsako 
potovanje.
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Zberite svojo družino in prijatelje ter se podajte novim zimskim doživetjem naproti. Za posebej udobno vožnjo do 
smučišča vam transportne rešitve MINI omogočajo več prostora za prtljago in opremo »na vrhu«. S pametnimi rešitvami 
infozabave lahko veselo potujete med dolinami in gorami. Pa pojdimo!

PRIPRAVLJENI, POZOR, GREMO.
VEČ PROSTORA IN NAJBOLJŠE POČUTJE.

Nosilni sistem MINI s strešnimi letvami.
Prilagojen za modele vozil MINI s strešnimi letvami. 
Nosilni sistem je združljiv z vsemi pritrditvami za 
nosilne sisteme in strešne kovčke. Dopustna obre-
menitev strehe je 75 kg.

€ 143,70

Ponudba za MINI Countryman (R60),  
brez montaže

Strešni kovček 320.*
Potrebujete več prostora za shranjevanje? S tem strešnim kovčkom 
se lahko zmogljivost natovarjanja vašega vozila poveča za 320 litrov. 
Pokrov ima vtisnjen napis MINI ter je na voljo v črni in sivi barvi. 
Okrasne črte se lahko kupijo posebej.  

€ 434,36

Ponudba, brez montaže Snap-in adapter Connect.
Vstopite, priklopite, odpeljite. Ta snap-in adapter 
oživi komunikacijo mobilnega telefona in razvedrilne 
funkcije v vozilu ter je na voljo za vaš telefon iPhone 
6/6S™ ali iPhone 7™. Poleg polnjenja mobilnega 
telefona snap-in adapter prav tako omogoča varno in 
stabilno shranjevanje po zaslugi pritrdilne sponke. 
Induktivna povezava z zunanjo anteno zagotavlja 
najboljši možen sprejem omrežja.

»Head-up zaslon.
Zahvaljujoč inovativnemu Head-Up zaslonu, se na 
prozornem zaslonu in v voznikovem neposrednem 
vidnem polju prikazujejo aktualne informacije vozila. 
Na voljo pa je tudi možnost njegovega kombiniranja 
z Garminovo aplikacijo za pametne telefone, da se 
lahko prenašajo navigacijski napotki. Na voljo za 
številne modele.

€ 221,39

Ponudba, brez montaže

€ 405,98

Ponudba, brez montaže

Sistem Click & Drive.
Sistem Click & Drive vključuje osnovno montažno 
enoto in ločeno razpoložljivo osnovno držalo za vaš 
mobilni telefon. Praktičen sistem se popolnoma 
integrira v notranjost in zagotavlja popoln pogled 
skozi pritrdilno točko za merilnikom hitrosti. Novo 
univerzalno držalo je brezstopenjsko nastavljivo in 
primerno za naprave z največjo širino 78 cm. 

€ 111,64

Ponudba za MINI Clubman (F54) in   
MINI Countryman (F60)

Držalo za smuči in snežne deske, s ključavnico.
Inovativno držalo za smuči in snežne deske MINI 
je združljivo z vsemi originalnimi osnovnimi nosilci 
sistema MINI ter ga je povsem enostavno namestiti. 
Držalo za smuči in snežne deske je opremljeno tudi s 
sistemom zaklepanja za preprečevanje kraje. 

€ 143,70

Ponudba, brez montaže

* Za namestitev tega strešnega kovčka je potrebna
športna antena MINI. Na voljo je za nakup v okviru dodatne opreme.  
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ORIGINALNI ZIMSKI KOMPLETI KOLES MINI.

S pravimi pnevmatikami vam ne bo zdrsnilo. Originalni 
zimski kompleti koles MINI se natančno prilegajo 
vašemu modelu vozila in ne omogočajo zgolj dobrega 
oprijema, temveč izražajo tudi vaš osebni slog. Zahvaljujoč 
neprestanemu spremljanju vseh štirih koles s sistemom za 
nadzor tlaka v pnevmatikah (RDC) in pnevmatikam, ki so 
opremljene s tehnologijo Runflat, ste na najboljši možen 
način zaščiteni pred predrtjem pnevmatik.

Tukaj pa je še ena prednost: originalni zimski kompleti 
koles MINI ne zagotavljajo zgolj več varnosti na 
zasneženih cestah, temveč pomagajo tudi prilagoditi vaše 
vozilo MINI vašemu osebnemu slogu.

Z DOBRIM OBČUTKOM.
OZNAKA ZVEZDE.

Preden se platišča in pnevmatike MINI odobrijo za uporabo, morajo 
prestati obsežne preskuse, ki presegajo standarde na trgu. Samo če 
jih brezhibno prestanejo, se originalnim zimskim kompletom koles 
MINI podeli oznaka zvezde. Dokaz najvišje kakovosti. 

OLAJŠAMO VAM TEŽKO ODLOČITEV.
KONFIGURATOR DODATNE OPREME MINI.

Najdite popolno kolo z enim klikom: s konfiguratorjem dodatne 
opreme MINI lahko preizkusite vse sloge zimskih kompletov koles 
na svojem vozilu MINI – ne da bi morali zamenjati pnevmatike, 
udobno na vašem računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Izvedi-
te, kateri slog platišč najbolj ustreza vam in vašemu vozilu MINI.

Začnite takoj zdaj in poiščite svoj priljubljeni slog na  
www.mini.si

VOZITE JIH VARNO.
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ZA MINI CLUBMAN, MINI COUNTRYMAN IN MINI PACEMAN (F54/R6X).

€ 376,46

Ponudba na kos, vklj. RDC,  
brez montaže delov in montaže

Revolite-spoke lita kovana platišča 517 .
16” zimski komplet koles s pnevmatikami Pirelli 
Winter Sottozero 3* RSC v velikosti 205/55 R16 91 
H. Za MINI Clubman (F54).

Poraba goriva E, oprijem na mokri podlagi B, 
zunanji kotalni hrup 72 dB.

€ 465,04

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

Bridge-spoke 528 v črni barvi visok sijaj.
17” zimski komplet koles s pnevmatikami Pirelli 
Snowcontrol Series 3* v velikosti 195/55 R17 92 H. 
Za MINI Clubman (F54).

Poraba goriva C, oprijem na mokri podlagi C, 
zunanji kotalni hrup 72 dB.

€ 509,31

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

Net-spoke 519. 
17” zimski komplet koles s pnevmatikami Pirelli 
Winter Sottozero 3* RSC v velikosti 225/45 R17 91 
H. Za MINI Clubman (F54).

Poraba goriva C, oprijem na mokri podlagi B, 
zunanji kotalni hrup 72 dB.

JCW Grip-spoke 520.
18” zimski komplet koles s pnevmatikami Pirelli 
Winter Sottozero 3* RSC v velikosti 225/40 R18 91 
V. Za MINI Clubman (F54).

Poraba goriva E, oprijem na mokri podlagi B, 
zunanji kotalni hrup 72 dB.

€ 597,90

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

Jeklena platišča 12. 
16” jeklena platišča s pnevmatikami Bridgestone 
LM-25 I* v velikosti 195/60 R16 89 H. Za MINI 
Countryman and MINI Paceman (R6x).

Poraba goriva F, oprijem na mokri podlagi F, 
zunanji kotalni hrup 70 dB.

5 Star Double-spoke R124 v barvi Jet Black.
17” zimski komplet koles s pnevmatikami 
Bridgestone Blizzak LM-25* RSC v velikosti 
205/55 R17 91 H. Za MINI Countryman and MINI 
Paceman (R6x).

Poraba goriva F, oprijem na mokri podlagi E, 
zunanji kotalni hrup 71 dB.

€ 199,30

Ponudba na kos, vklj. RDC,
brez montaže

€ 487,18

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

ZA MINI S 3/5 VRATI IN MINI CABRIO (F55/F56/F57).

€ 332,17

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

€ 509,31

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

Radial-spoke 508. 
16” zimski komplet koles s pnevmatikami Dunlop 
SP Winter Sport 3D* RSC v velikosti 175/60 R16 
86 H. Za MINI s 3/5 vrati (F56, F55) in MINI Cabrio 
(F57).     
 
Poraba goriva F, oprijem na mokri podlagi C, 
zunanji kotalni hrup 67 dB.

JCW Track-spoke 501. 
17” zimski komplet koles s pnevmatikami Dunlop 
SP Winter Sport 4D* RSC v velikosti 205/45 R17 
88 V. Za MINI s 3/5 vrati (F56, F55) in MINI Cabrio 
(F57).     
 
Poraba goriva E, oprijem na mokri podlagi B, 
zunanji kotalni hrup 71 dB.

€ 243,59
Ponudba na kos, vklj. RDC,  

brez montaže delov in montaže

Heli-spoke lita kovana platišča 492.
15” zimski komplet koles s pnevmatikami Pirelli 
W210 Snowconrol 3* v velikosti 175/65 R15 84 H. 
Za MINI s 3/5 vrati (F56, F55) in MINI Cabrio (F57).  

Poraba goriva E, oprijem na mokri podlagi B, 
zunanji kotalni hrup 71 dB.

JCW Double-spoke 510 v barvi Jet Black.
17” zimski komplet koles s pnevmatikami Dunlop 
SP Winter Sport 3D* RSC v velikosti 185/50 R17 
86 H. Za MINI s 3/5 vrati (F56, F55) in MINI Cabrio 
(F57).   
 
Poraba goriva F, oprijem na mokri podlagi E, 
zunanji kotalni hrup 68 dB.

€ 442,89

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

€ 332,17

Ponudba na kos, vklj. RDC, 
brez montaže

Radial-spoke 508 v barvi Jet Black. 
16” zimski komplet koles s pnevmatikami Dunlop 
SP Winter Sport 3D* RSC v velikosti 175/60 R16 
86 H. Za MINI s 3/5 vrati (F56, F55) in MINI Cabrio 
(F57).    
 
Poraba goriva F, oprijem na mokri podlagi C, 
zunanji kotalni hrup 67 dB.

Loop-spoke 494. 
16” zimski komplet koles s pnevmatikami Pirelli 
W210 Snowconrol 3* RSC v velikosti 195/55 R16 
87 H. Za MINI s 3/5 vrati (F56, F55) in MINI Cabrio 
(F57).     
 
Poraba goriva E, oprijem na mokri podlagi C, 
zunanji kotalni hrup 72 dB.

€ 376,46
Ponudba na kos, vklj. RDC in kolesni pokrovi, 

brez montaže
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Nikomur ne uspe združiti oblike, funkcije in estetike tako mojstrsko 
kot podjetju MINI. To ne velja zgolj za naša vozila, temveč tudi za našo 
kolekcijo izdelkov MINI Lifestyle. Uživajte v vročem čaju, ki vas bo 
ogrel v mrzlem vremenu, s čajnikom MINI in ujemajočo se skodelico. 

Ali pa se uprite snegu in dežju, pa tudi zimski otožnosti, s stilskim 
dežnikom. Ogrejte zimo z izdelki MINI Lifestyle premium kakovosti.

Odkrijte kolekcijo na www.mini.si/lifestyle.

SLOG ZA S SEBOJ.
MINI LIFESTYLE.

Kovček na koleščkih, siv. 
Individualen spremljevalec za vse dogodivščine. 

Kovček na koleščkih MINI združuje obliko in funk-
cionalnost na štirih kolesih. Trden kovček 

je opremljen z izvlečnim ročajem, ti-
himi kolesi in dvostranskim zapi-

ranjem z zadrgo ter integrirano 
kombinirano ključavnico TSA 

za udobno in varno potovanje..

Ura, črna številčnica.  
Sodobna in športna ura, 
izdelana iz nerjavnega 
jekla, ojačenega mine-
ralnega stekla in črne 

številčnice. Ura ima 
švicarski mehanizem, 

pa tudi dva zamenljiva 
črna trakova: eden je ele-

ganten usnjen trak, drugi pa 
najlonski trak za športen slog.  

€ 143,94

€ 207,91

Čajnik.
Zdaj je čas za čaj! Zaradi značilne oblike MINI ta 
čajnik vedno in povsod vzbudi pozornost, doda 
pa mu tudi nekaj britanskega šarma. Izdelan je iz 
trpežne lončevine in opremljen z logotipom MINI 
na dnu. Mere (D x Š x G): 16 x 20,6 x 16,1 cm, 
prostornina: 0,8 l.

Skodelica, dvobarvna.
Stilska oblika te skodelice združuje trdno lončevino 
z mehkim silikonom. Silikonsko izolacijo je mogoče 
odstraniti za pranje posode. Mere (D x Š x G): 8 x 8 x 
10 cm, prostornina: 0,3 l.

€ 54,24

€ 13,30

Sestavljanka, MINI Cooper S.
Ta sestavljanka v obliki vozila in 

v merilu 1:32 zagotavlja obilo zabave 
ob sestavljanju za ustvarjalne in iznajdljive 

glave. Moder prozoren plastičen avtomobilček vsebu-
je 64 kosov in prikazuje vozilo MINI Cooper S, ko je v 

celoti sestavljeno. 
Dežnik in sprehajalna palica MINI v enem.
Klasični dežnik in sprehajalna palica MINI v enem 
v rumeni barvi enostavno morate imeti v primeru 
dežja in neurja. Notranjost in pritrdilni pas sta 
opremljena z značilnim tiskom MINI. Paša za oči na 
ročaju: vtisnjen logotip MINI. 

€ 22,44

€ 38,75



Prosimo, upoštevajte, da so možnosti naknadne vgradnje in cene izdelkov odvisne od modela, opreme in leta proizvodnje. Vse ponudbe vključujejo DDV in ne upoštevajo stroškov montaže. Letak vključuje simbolične slike. Vse ponudbe veljajo 
do 28. 2. 2018 oz. do odprodaje zalog. Ponudbe so na voljo izključno pri pooblaščenih trgovcih z vozili MINI. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb. Razmnoževanje vsebine, tudi izvlečkov, samo s pisnim dovoljenjem BMW 
Vertriebs GmbH, Salzburg. © BMW Vertriebs GmbH, Salzburg, Avstrija.




