
оригінальні зимові колеса та шини MINI 2018/2019.

виклик прийнято.



Для багатьох водіїв холодні пори року є
справжнім викликом. А для водіїв 
MINI – вони є бажаними змінами. 
Тому що Вам не потрібно турбуватися 
про Вашу безпеку на дорозі. Насамперед, 
оригінальні зимові колеса та шини із 

маркуванням зірки були розроблені 
компанією MINI спільно з провідними 
виробниками шин, такими як 
Bridgestone, Pirelli, Dunlop, Goodyear та 
Continental. І саме тому вони ідеально 
підходять для кожної моделі

MINI, гарантуючи, що Ви завжди 
матимете повний контроль над своїм 
MINI у зимових дорожніх умовах. 
Вірний нашому девізу: Виклик прийнято.

сніг – це наша злітна смуга.
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#HereWeGo @samstraussfoto



Автомобіль, яким Ви керуєте, є особливим, то чому Ви повинні купувати шини, які не є найкращими? Отримайте відчуття
карта з шинами, які відповідають найвищим вимогам безпеки та ідеально підходять до Вашого MINI. Розроблені у
тісному співробітництві з обраними виробниками шин преміум-класу (Bridgestone, Pirelli, Dunlop, Goodyear та Continental).
Просто попросіть шини з маркуванням зірки.

#HereWeGo @davidbiedert

зірка за найвиЩі Бали.

унікальні:  
Всі оригінальні зимові колеса та шини MINI були 
спеціально розроблені для забезпечення 
максимальної безпеки та ідеальної відповідності 
стилю кожної конкретної моделі MINI.
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БезпеЧні:  
Шини з маркуванням зірки мають 
високу міцність, найвищі показники 
безпеки та покращену технологію
Runflat.
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перевірені:  
Кожна шина була 
випробувана жорсткими 
випробуваннями 
до 50 різних критеріїв 
якості. 

3спортивні:  
Шини відмінно налаштовані
відповідно до компонентів
підвіски та систем, що 
забезпечує максимальне 
зчеплення та потужність.
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5 економіЧні: 
Використання спеціальних матеріалів, 
які зменшують споживання пального 
та знижують рівень шуму.
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лейБл MINI 
віДсутній. але MINI 
Є всереДині.
Що означає зірка на шині? По-перше: шина була розроблена
спеціально для MINI. По-друге: це зроблено для відповідності
найвищим стандартам MINI. Розробка відповідних шин також
починається на ранньому етапі розробки транспортного 
засобу, який може тривати до трьох років.

На цьому етапі, який завершується широкою програмою
тестування, ми працюємо в тісному співробітництві з 
відомими виробниками шин преміум-класу (такими як 
Bridgestone, Pirelli, Dunlop, Goodyear та Continental). Шини з 
маркуванням зірки перевіряються з урахуванням 50 критеріїв 
якості в шести категоріях. До них відносяться динамічні 
характеристики та відчуття карта. Типовий MINI, хіба може 
бути інакше?

#HereWeGo @davidbiedert

іДеальні 
у всіХ ситуаціяХ.
Оскільки Ви ніколи не знаєте чого очікувати, коли рушаєте з
місця, ми оптимізували шини MINI так, щоб забезпечити
максимальну продуктивність у співвідношенні динамічних
характеристик, спортивності та зношування. Головним
пріоритетом у всіх категоріях, звичайно ж, є Ваша безпека.

ДинаміЧні
Характеристики
зимовиХ шин: 
– Гальмівна
   відстань
– Зчеплення 
   з дорогою
– Керованість
– Стабільність руху

Безпека: 
– Вологі та слизькі
   дорожні поверхні
– Сухі дорожні
   поверхні
– Runflat
   властивості
– Cумісність 
   із системою   
   контролю
   тиску в шинах

спортивна
керованість:  
– Висока   
   швидкість
– Потужність
– Чутливість
   керування

зношування:  
– Пробіг
– Форма
– Безпека

комФорт 
та шум:  
– Зовнішній
   шум кочення
– Внутрішній
   шум кочення
– Стійкість руху
– Нечутливість 
   до вібрацій

паливна
економіЧність /
EFFICIENT
DYNAMICS
–  Опір коченню
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#HereWeGo @lucatribondeau96

#HereWeGo @lorenzholder

не переривайте
поЇзДку.

з теХнологіЄЮ
RUNFLAT

Без теХнологіЇ
RUNFLAT
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З технологією Runflat Ви можете їхати далі навіть після 
проколу або пошкодження шин MINI. На відстані до 80 
кілометрів і швидкістю до 80 км/год. Здатність їздити для 
нас передбачає як безпеку, так і зручність. Тому, якщо 
станеться найгірше, Вам не доведеться зупинятися та 
змінювати колесо, а можна безпечно їхати до найближчого 
сервісного центру партнера MINI. Оскільки немає 
необхідності у наявності запасного колеса або ремкомплекту, 
вага автомобіля зменшується, і у Вас буде додатковий простір 
для багажу та зимового спортивного обладнання, щоб 
зробити для Вас найкращим зимовий сезон.



7 мм

3 мм

1,6 мм

гальмівний шлях для висоти профілю (мм):

зимові
шини

літні
шини

STOP

#HereWeGo @davidbiedert

ниЖЧе 7°C
поЧинаЄться зима.
Коли температура падає, гума літніх шин твердне та більше 
не може забезпечити оптимальну продуктивність. Ось чому 
7 °C є сигналом для переходу на зимові шини. Завдяки 
спеціальній гумовій суміші, зимові шини забезпечують 
оптимальне зчеплення та короткий гальмівний шлях навіть 
у найбільш холодну погоду. Змініть свої шини вчасно 
й отримайте гарантію, що критичні ситуації не перетворяться 
на нещасні випадки.

всесезонні шини
ніколи не посіДаЮть
перші місця.
Всесезонні шини мають свої переваги: відсутність необхідності 
у сезонному зберіганні без зміни шин навесні та восени, а також 
пристойні показники взимку та влітку. Тим не менш, вони 
завжди є лише компромісом. Якщо Ви хочете бути впевненими 
у максимальній безпеці та економічності Вашого MINI у більш 
холодних місяцях року, тоді зимові шини – це першочерговий 
вибір. Дистанція гальмування на сухих та вологих дорожніх 
поверхнях значно коротша, ніж із всесезонними шинами.
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MINI CLUBMAN.

ваше серце танутиме
наЧе сніг на сонці.

Втілення стилю та функціональності – MINI Clubman. Та навіть 
ще більше, завдяки оригінальним зимовим колесам у зборі MINI. 
Вони приносять стиль та безпеку на дорогу не тільки під дощем, 
на льоду чи в холодну пору, але й на міських вулицях.

17" NET SPOKE 519 

• Колір колеса: Silver
• Розмір колеса: 7.5Jx17
• Розмір шини: 225/45R17 91H
• Шина: Pirelli Winter Sottozero 3 r-f

Ціна зі встанов-
ленням*           від грн. 14 068

16" LOOP SPOKE 494 

• Колір колеса: Jet Black
• Розмір колеса: 7Jx16
• Розмір шини: 205/55R16 91H
• Шина: Pirelli Winter Sottozero 3 r-f

Ціна зі встанов-
ленням*          від грн. 11 940

18" JOHN COOPER WORKS 
GRIP SPOKE 520. 

• Колір колеса: Bright Silver
• Розмір колеса: 8Jx18
• Розмір шини: 225/40R18 92V
• Шина: Pirelli Winter Sottozero 3 r-f

 

Ціна зі встанов-
ленням*          від грн. 20 117
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скануйте QR-коД
та знайДіть ваші
аксесуари.
Завітайте на www.mini.ua

Runflat Сумісні з ланцюгами протиковзанняДатчики RDCМаркування зіркою



виняткове заДоволення
віД воДіння.

Найкращі аксесуари сезону: оригінальні зимові колеса в зборі MINI. 
Вони мають спеціально розроблений дизайн для Вашого MINI, 
а також готові прийняти будь-який виклик від дощу, холоду або вологи.

MINI ХетЧБек та MINI каБріолет.

17" DOUBLE SPOKE 510 (показане вище)

• Колір колеса: Jet Black
• Розмір колеса: 5.5Jx17
• Розмір шини: 185/50 R17 86H
• Шина: Dunlop SP Winter Sport 3D ROF

Ціна зі встанов-
ленням*         від грн. 11 333

17" JOHN COOPER WORKS MULTI SPOKE 505  
(показане вище)

• Колір колеса: Jet Black, матовий
• Розмір колеса: 7Jx17
• Розмір шини: 205/45R17 88V XL
• Шина: Dunlop SP Winter Sport 4D ROF

Ціна зі встанов-
ленням* від грн. 14 200

17" JOHN COOPER WORKS TRACK SPOKE 501

• Колір колеса: Silver
• Розмір колеса: 7Jx17
• Розмір шини: 205/45R17 88V
• Шина: Dunlop SP Winter Sport 4D ROF

 

Ціна зі встанов-
ленням*         від грн. 14 200
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#HereWeGo @lucatribondeau96

на лоні 
прироДи.

Природа має багато цікавих історій. Особливо 
восени і взимку. Насолоджуйтесь новим 
відчуттям свободи та гнучкості де б Ви не 
були, завдяки оригінальним зимовим колесам 
у зборі MINI. А після повернення додому 
отримайте задоволення, розповідаючи про 
Ваші захоплюючі пригоди.

MINI COUNTRYMAN.

18" JOHN COOPER WORKS  
BLACK THRILL SPOKE 529
 

• Колір колеса: Bicolor (Night Fever Black,
  глянцевий)
• Розмір колеса: 7.5Jx18
• Розмір шини: 225/50R18 95H
• Шина: Bridgestone Blizzak LM-001 RFT

Ціна зі встанов-
ленням*         від грн. 18 970

17" JOHN COOPER WORKS  
STAR SPOKE 539

• Колір колеса: Silver
• Розмір колеса: 6.5Jx17
• Розмір шини: 205/60R17 93H
• Шина: Bridgestone Blizzak LM-001

Ціна зі встанов-
ленням*         від грн. 14 874

17" CHANNEL SPOKE 531

• Колір колеса: Jet Black
• Розмір колеса: 7.5Jx17
• Розмір шини: 225/55R17 97H
• Шина: Bridgestone Blizzak LM-001 RFT

Ціна зі встанов-
ленням*         від грн. 14 845
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#HereWeGo @miniorge

оригінальні
аксесуари MINI:
головна прикраса
коЖного сезону.

Cнігові 
ланцЮги MINI.
Cнігові ланцюги MINI встановлюються
дуже швидко і легко, завдяки гнучким
сталевим обручам. Для досягнення
найкращого зчеплення на льоду та снігу
вони мають перехресний перетин,
тонку рівномірну сітку з елементами 
із високим коефіцієнтом зчеплення.

ковпак матоЧини 
колеса MINI.

ковпаЧок 
клапана MINI.
Невелика різниця: високоякісні ковпачки 
клапана з алюмінію ефективно 
захищають алюмінієві клапани TPMS 
від бруду та вологи. Одночасно вони 
роблять стильний візуальний акцент 
на шині. Комплект із чотирьох ковпачків 
клапанів з логотипом MINI.

Ціна без
встановлення*         від грн.  9 046

Ціна без
встановлення*         від грн. 1 539

Ціна без
встановлення*         від грн.  735

Завжди у центрі уваги: чарівний
кольоровий ковпак додає фінальні 
штрихи особливому вигляду 
легкосплавних коліс MINI, одночасно 
гарантуючи захищеність маточини 
колеса навіть у найгірших погодних 
умовах.
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скануйте QR-коД
та знайДіть ваші
аксесуари.
Завітайте на www.mini.ua



#HereWeGo @lorenzholder

найкраЩий сервіс уЖе 
в Базовій конФігураціЇ.

Ми готуємо Ваш MINI до більш холодної
пори року. Наші фахівці проводять 
більше 25 функціональних та візуальних
перевірок і документують результати у
докладному звіті про випробування:
гальма, акумулятор, амортизатори, 
фари, тиск у шинах, глибина 
протектора, склоочисники, рівень води 
омивача, рівень моторного мастила 
тощо. Без заміни деталей або доливання 
гідравлічних рідин та мастил.

візуальна перевірка 
готовності До зими.

MINI ROADSIDE  
ASSISTANCE.

сервіс та 'шинний 
готель' MINI. 

MINI завжди якісно надає Вам послуги у
будь-який час – і це, звичайно, також
застосовується у разі виникнення будь-
якої непередбаченої ситуації. Служба
дорожньої допомоги MINI Roadside
Assistance забезпечує швидку та
всебічну підтримку у будь-який час,
незалежно від ситуації: цілодобово, 
365 днів на рік.

Наші спеціалісти з обслуговування MINI 
допоможуть Вам у виборі коліс і шин 
MINI з маркуванням зірки. Тільки ці 
шини відповідають вимогам стандартів 
MINI. Само собою зрозуміло, що ми 
також змінюємо, перевіряємо, 
обслуговуємо та зберігаємо Ваші колеса. 
Якщо Ви шукаєте запасну шину або 
колесо в зборі, сервісна служба завжди 
пропонує найновіші продукти та надає 
професійну консультацію.
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Завітайте на www.mini.ua



зима приносить тільки раДість.

*Ціни на колеса в даному каталозі зазначені станом на 01.11.2018 і включають акційну вартість на перше встановлення у 

розмірі 1,2 грн. та зазначені з ПДВ. Дана пропозиція діє з 01.11.2018 по 31.12.2018 в офіційних дилерських центрах MINI 

за вказаними адресами. Більш детальну інформацію про умови цієї пропозиції Ви можете отримати у консультанта або за 

вказаними телефонами. Зображення наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від пропозиції. Наявність цих товарів 

на складі в Україні або Німеччині необхідно уточнювати. Ціна може варіюватися залежно від конкретної моделі автомобіля. 

Імпортер залишає за собою право на внесення змін до цього інформаційного буклету, а також право на помилку.

HERE WE GO.

Дякуємо @lorenzholder та @lucatribondeau96 за картинки на обкладинках та MINI 
Community за усі фантастичні фото.

офіційний імпортер MINI – “авт Баварія україна”: 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999

офіційні дилерські компанії MINI в україні:

київ: АВТ Баварія Київ, бульвар В. Гавела, 4, тел.: +380 (44) 490-7733
Дніпро: АВТ Баварія-Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 5, тел.: +380 (56) 744-9595
львів: Арія Моторс, вул. Городоцька, 306, тел.: +380 (32) 23-23-501
одеса: Емералд Моторс, пр-т Маршала Жукова, 2, тел.: +380 (48) 740-55-55  
Харків: Бавария Моторс, пр-т Гагаріна, 39-А, тел.: +380 (57) 766-17-50

Більше про MINI:
www.MINI.ua 

MINI.Ukraina MINI.Ukraina 


