MINI ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
NOVÉ MINI COUNTRYMAN.

DOKONALÁ PŘÍPRAVA
NA ŽIVOT PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ.
Vzhůru za dalším dobrodružstvím – ale pouze se správnou výbavou. Vyberte vhodné příslušenství a nechte se
ještě více nadchnout novým MINI Countryman. Spolehněte se na originální MINI produkty, které díky své kvalitě
vydrží nápor cestování a nenechají Vás na holičkách, ať míříte kamkoli.

MÁTE VŠE?
KOMPAKTNÍ ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL.
Pro dvě kola nebo elektrokola (každé max. 30 kg), jednoduché a bezpečné upevnění na tažné zařízení, nosič lze
bezpečně složit a uložit do zavazadlového prostoru.

SPORTOVNÍ PRUHY.
Pruhy na přední i zadní kapotu k dispozici v různých barvách.
Z vysoce odolné barevné fólie. Zvládnou náročné povětrnostní
podmínky a mycí linku.
LED SVĚTLOMETY S ROZŠÍŘENÝMI FUNKCEMI.
LED světlomety s rozšířenými funkcemi v chromovém (na obrázku
vlevo) nebo v černém (titulní obrázek) provedení ještě účinněji osvětlí
ulici díky nejmodernější světelné technologii.

SVĚTLA S ČERNÝM
DEKORAČNÍM OVÁLEM.
Výrazný design v černém
provedení s vysokým leskem
sází na dominantní individuální akcenty na přední i zadní
části vozidla.

SADA KRYTEK DO PŘEDNÍCH BLATNÍKŮ
V DESIGNU CHEQUERED FLAG.
Bíločerný vzor Checkered Flag (zde na obrázku) nebo
jeho černošedá varianta (titulní obrázek) je výrazným
efektním prvkem, který jen podtrhne jedinečnost Vašeho vozu. Grafika se ideálně hodí na boční stranu Vašeho
MINI a dokonale zdůrazní jeho sportovní image.

KRYTY VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH
ZRCÁTEK V BÍLOČERNÉM
DESIGNU CHECKERED FLAG.
Stačí namísto sériových krytů použít vybrané kryty se speciálním designem a můžete
se těšit z každého pohledu na boční stranu
Vašeho vozu.

TVAROVANÁ PODLOŽKA DO
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU.
Odolná a přesně tvarovaná podložka nepropustí žádnou nečistotu ani vlhkost, a zajišťuje tak skvělou ochranu zavazadlového
prostoru. V černé barvě „Essential Black“
a s designovými úchyty s logem MINI a textilním lemem se stane nejen praktickým,
ale i stylovým doplňkem Vašeho vozu.

PŘIHRÁDKA NA KOMPAKTNÍ
ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL.
Vyvinuta speciálně pro
kompaktní zadní nosič
jízdních kol – umožňuje jeho
bezpečný převoz pod dnem
zavazadlového prostoru.

STŘEŠNÍ NOSIČ.
Antikorozní střešní nosiče jsou tvořeny velmi
odolnými hliníkovými profily a díky ochraně proti
krádeži splňují nejvyšší nároky na bezpečnost.
Využitelná šířka: cca 900 mm. Pro maximální
zatížení střechy 75 kg. (Na obrázku je navíc také
samostatně dostupný MINI Střešní box.)

MODEL JOHN COOPER WORKS JE VÁŽNĚ SPORTOVNÍ TYP.

DOBRODRUZI SPOLÉHAJÍ NA KVALITNÍ VÝBAVU.

Jak lze takový sportovní vůz ještě vyladit? S příslušenstvím MINI John Cooper Works Pro Tuning –
maximálně sportovní produkty, velký výběr a kvalita prověřená závodníky.

MINI ADVANCED CAR EYE.*
S kombinací přední kamery a kamery na zadním skle s rozlišením
Full HD budete mít dokonalý přehled o situaci před vozidlem i za
ním, a to i za tmy. Pořízené záznamy si lze samozřejmě ukládat.

JOHN COOPER WORKS PRO KARBONOVÉ
KRYTY VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK.
Ruční výroba. Špičkový materiál osvědčený
na závodních drahách je tvořen jemnými
uhlíkovými vlákny.

KOBEREČKY DO KAŽDÉHO POČASÍ.
Voděodolné koberečky s vysokým lemem spolehlivě chrání prostor
na nohy před vlhkostí a nečistotami. Rovněž zabraňují navlhnutí
Vaší obuvi. Extrémně odolné koberečky nabízíme v černé barvě
„Essential Black“ pro přední i zadní sedadla.

* Pořizování a vyhodnocování videozáznamů se řídí platnými právními předpisy země, kde je zařízení používáno.
Před jízdou se o tom informujte. Za použití a dodržování platných právních předpisů dané země nese odpovědnost uživatel.

JEDNOZNAČNÁ VOLBA DO DRUHÉ ŘADY.
TUNINGOVÁ SADA
JOHN COOPER WORKS. *
Zadní tlumiče výfuku z kvalitního chromu
propůjčují vozu jednoznačný sportovní
charakter. Systém dynamické kontroly
tlumičů tuningové sady funguje ve dvou
režimech: režim „SPORT“ nabízí sytý zvuk
pro běžnou jízdu, režim „TRACK“ je určen
pro dokonalý adrenalin na závodní dráze.

19" KOLA JOHN COOPER WORKS
RALLYE SPOKE.
Sportovní design hliníkových kol
John Cooper Works Pro v bílé barvě
„Aspen White“ (zde na obrázku) nebo
šedé barvě „Orbit Grey“ (titulní obrázek).
Optimální hmotnost, červené dekorativní
kroužky a laserem vypálená grafika
Checkered Flag.

JOHN COOPER WORKS PRO
SADA KRYTEK DO PŘEDNÍCH BLATNÍKŮ.
Dekorativní krytky do předních
blatníků v charakteristickém designu
John Cooper Works Pro. Perfektní
doplněk boční strany vozu.

* K dispozici od 3. čtvrtletí 2017.

MINI DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY.
MINI Dětské autosedačky nabízejí dokonalou bezpečnost
a pohodlí pro děti od 0 do přibližně 12 let (cca 36 kg). Jsou
vybaveny patentovanou výztuhou, která lépe chrání před
nárazy v oblasti hlavy, a díky mnoha nárazovým testům
splňují vysoké bezpečnostní standardy MINI nad rámec
zákonných požadavků.

PODLOŽKA POD DĚTSKOU
AUTOSEDAČKU.
Podložka pod dětskou
autosedačku zajišťuje spolehlivou ochranu zadních sedadel
před znečištěním a otlaky
od autosedačky.

ORGANIZÉR.
Elegantní organizér s mnoha různými
kapsami a držákem na láhev nabízí
dostatek prostoru pro vše, co na cestách
chcete mít po ruce. Připevňuje se na
zadní stranu předního sedadla a zároveň
ho tak chrání. Po složení je v případě
potřeby i snadno přenosný.

Modely na obrázku obsahují zčásti také speciální výbavu, která
není součástí sériového rozsahu dodávky. Změny v konstrukci,
výbavě a obsahu a tiskové chyby a omyly jsou vyhrazeny.
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