
оригінальні зимові колеса та шини MINI 2019/2020.

отримаЙте контроль взимку.
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#HereWeGo @minisverige

Готуйтеся до майбутнього зимового сезону переконавшись, що у Вас все добре. Цієї зими Ви будете готові до будь-якого 
повороту та нових пригод. З нашими оригінальними зимовими колесами та шинами MINI з маркуванням зіркою, створеними 
у співпраці з провідними виробниками шин (наприклад, Bridgestone, Dunlop, Goodyear і Pirelli), не існує такої дороги, якою не 
варто їхати.

керуЙте ДриФтом.
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#HereWeGo @lucatribondeau96

#HereWeGo @kramp1907

оригінальні зимові колеса та шини MINI з маркуваннЯм зіркоЮ.

зіркова БезПека.

Довіртеся зіркам з нашими оригінальними зимовими колесами та шинами MINI з маркуванням зіркою, розробленими 
спільно з виробниками шин преміум-класу. З оригінальними зимовими колесами та шинами MINI Ви можете відчувати 
себе впевнено в кожному повороті. Виконання вимог безпеки без шкоди для Вашого задоволення від водіння.

1
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унікальні:  
Всі оригінальні зимові колеса та шини MINI були 
спеціально розроблені для забезпечення 
максимальної безпеки та ідеальної відповідності 
стилю кожної конкретної моделі MINI.

БезПеЧні:  
Шини з маркуванням зірки мають 
високу міцність, найвищі показники 
безпеки та покращену технологію
Runflat.

Перевірені:  
Кожна шина була 
випробувана жорсткими 
випробуваннями 
до 50 різних критеріїв 
якості. 

сПортивні:  
Шини відмінно налаштовані
відповідно до компонентів
підвіски та систем, що 
забезпечує максимальне 
зчеплення та потужність.

економіЧні: 
Використання спеціальних матеріалів, 
які зменшують споживання пального 
та знижують рівень шуму.
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ДинаміЧні Характеристики
зимовиХ шин. 

– Гальмівна відстань
– Зчеплення з дорогою
– Керованість
– Стабільність руху

БезПека. 

– Вологі та слизькі дорожні поверхні
– Сухі дорожні поверхні
– Run-flat 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.

–  Опір коченню

ми готові До неоЧікуваного.
Якщо Ви хочете відчути себе в безпеці, Ви повинні мати шини яким можна довіряти. Шини з маркуванням зіркою 
перевіряються з урахуванням 50 критеріїв якості в шести категоріях: динамічні характеристики, безпека, спортивна 
керованість, зношування, комфорт та паливна економічність.
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у нашому роЦі 
Два сезони.
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. 

не БіЙтесЯ
Проколів.
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.

з технологією 
run-flat 

Без технології 
run-flat 

#HereWeGo @minisverige
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зимові  
шини

літні  
шини

STOP

7 мм

3 мм

1.6 мм

Гальмівний шлях для висоти профілю (мм):

зЧеПленнЯ з легкістЮ.
Швидкий рух вимагає і швидкої зупинки. Тож у непередбачувану 
погоду потрібно зробити якомога більше для цього. 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.

#HereWeGo @iamnordic
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ДостуПна винЯтковість.
MINI HATCH та MINI CABRIO.
Ви відпочиваєте в своєму хетчі або подорожуєте на своєму кабріолеті. Що ще може зробити поїздку трохи кращою ... Ви самі? 
Вдоскональте свою поїздку широким асортиментом стилів без шкоди для безпеки.

17" JOHN COOpeR WORks  
MulTI spOke 505 (36112461642) 

15" HelI spOke 492 (36112460622)17" JOHN COOpeR WORks 
DOuBle spOke 510 (36112349710)

Паливна економічність Е, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум 71 дБ

Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум 71 дБ

Паливна економічність F, зчеплення на 
мокрих поверхнях E, зовнішній шум 68 дБ

Ціна з встановленням* від 14 198 грн. Ціна з встановленням* від 7 793 грн.Ціна з встановленням* від 13 553 грн.

- Колір диска: Jet Black Matt
- Розміри диска: 7J x 17 IS:54
- Розміри шини: 205/45 R17 88V XL RSC
- Шини: Dunlop SP Winter Sport 4D ROF

- Колір диска: Bright Silver
- Розміри диска: 5,5J x 15 ET:46
- Розміри шини: 175/65R15 88H XL
- Шини: Pirelli W210 Snowcontrol 3

- Колір диска: Jet Black
- Розміри диска: 5.5J x 17 ET:45
- Розміри шини: 185/50 R17 86H XL RSC
- Шини: Dunlop SP Winter Sport 3D ROF

#HereWeGo @neumiver

Підходять для снігових
ланцюгів MINI

Шини марковані 
зіркою

Технологія 
run-flat

Датчики 
тиску RDC
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вашим колесам ПотріБен стиль.
MINI CluBMAN.
Привертайте погляди за допомогою оригінальних зимових комплектів коліс MINI. Ці стилі гарантовано 
відповідають Вашим потребам у видатному дизайні. Гарантуючи, що Ваш MINI Clubman не просто з’явиться 
на вулицях, він буде виділятися з натовпу цієї зими. 

16" RevOlITe spOke 517  
 (36112411025)

17" BRIDGe spOke 528  
 (36112409045)

18" JOHN COOpeR WORks  
GRIp spOke 815 (36112471526)

Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях C, зовнішній шум 72 дБ

Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях C, зовнішній шум 72 дБПаливна економічність C, зчеплення на 

мокрих поверхнях B, зовнішній шум 70 дБ

Ціна з встановленням* від 10 649 грн.

Ціна з встановленням* від 14 908 грн.Ціна з встановленням* від 16 941 грн.

- Колір диска: Bright Silver
- Розміри диска: 7J x 16 IS:47
- Розміри шини: 195/60 R16 M+S 89 H
- Шини: Pirelli W210 Snowcontrol 3

- Колір диска: Jet Black
- Розміри диска: 7J x 17 IS:47
- Розміри шини: 195/55 R17 92H XL
- Шини: Pirelli Snowcontrol Serie 3

- Колір диска: Jet Black
- Розміри диска: 6.5J x 18 IS: 42
- Розміри шини: 205/45 R18 M+S 90H XL
- Шини: Goodyear Ultra Grip Performance  
   Gen-1
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враЖаЮЧа витонЧеність. 
MINI COuNTRyMAN. 
Отримайте успіх зі стилем. З нашим асортиментом оригінальних зимових коліс і шин для Вашого MINI Countryman 
Ви будете знати, що Ви привернете більше поглядів, ніж будь-хто інший. Завдяки високим стандартам безпеки 
MINI Ви, безсумнівно, насолодитеся новими враженнями всюди – в місті або на природі.

16" RevOlITe spOke 517 (36110048005)

17" CHANNel spOke 531 (36110048010)

18" JOHN COOpeR WORks 
THRIll spOke 529 (36110048011)

Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум 72 дБ

Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум 72 дБ

Паливна економічність C, зчеплення на 
мокрих поверхнях B, зовнішній шум 72 дБ

Ціна з встановленням* від 10 649 грн.

Ціна з встановленням* від 15 586 грн.

Ціна з встановленням* від 19 313 грн.

- Колір диска: Bright Silver
- Розміри диска: 7J x 16 IS:41
- Розміри шини: 205/65 R16 M+S 95H
- Шини: Bridgestone Blizzak LM001

- Колір диска: Jet Black
- Розміри диска: 7.5J x 17 IS:52
- Розміри шини: 225/55 R17 M+S 97H RSC
- Шини: Bridgestone Blizzak LM001 RFT

-  Колір диска: Bicolor
- Розміри диска: 7.5J x 18 IS:51
- Розміри шини: 225/50 R18 M+S 95 H RSC
- Шини: Bridgestone Blizzak LM001 RFT

#HereWeGo @birklben

Шини марковані 
зіркою

Технологія 
run-flat

Датчики 
тиску RDC

Підходять для снігових
ланцюгів MINI
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аксесуари неоБХіДні вЖе зараз.
Саме корисні дрібниці в житті роблять його 
комфортнішим. За допомогою широкого асортименту 
оригінальних аксесуарів MINI Ви завжди знайдете 
те, що Вам потрібно.

завітайте на www.mini.ua

скануЙте QR-коД
та знаЙДіть 
ваші аксесуари.

Існує зручний спосіб дізнатися, що найкраще 
підходить для Вашого MINI. Просто завітайте 
до нашого офіційного інтернет-магазину 
www.shop.mini.ua та оберіть такі необхідні 
для сезону: зимові колеса у зборі, набори 
для чищення коліс, болти із секретом, 
ніпельні ковпачки та ковпаки маточини 
колеса. 

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.

Ціна без
встановлення*  

Ціна без
встановлення*  

Ціна без
встановлення*  

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

відкрийте свій стиль на www.shop.mini.ua

від 1 306 грн. від 757 грн. від 8 659 грн.

оФіЦіЙниЙ інтернет-магазин MINI.

ковПак матоЧини 
колеса MINI (36132354148-51).

ніПельниЙ 
ковПаЧок MINI (36122447403-404).

Cнігові 
ланЦЮги MINI (36112296312).
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ласкаво Просимо До роДини MINI.

Оригінальні колеса та шини MINI з маркуванням зіркою 
забезпечують оптимальне зчеплення та короткий гальмівний 
шлях навіть у найхолоднішу погоду завдяки спеціальній 
гумовій суміші для зимових шин. Тому своєчасно міняйте 
шини та відчувайте себе впевнено у критичних ситуаціях.

Подряпана фарба, вм’ятина на корпусі, пошкодження на 
ободі. Не прощайтеся зі своїм стилем. Ваш MINI і його 
зовнішній вигляд важливі для нас. Ми не пішли б на 
компроміс, навіщо тоді це вам? 

зміна шин MINI. косметиЧниЙ ремонт і ДоглЯД.

#HereWeGo @alexandermini
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*Ціни на колеса в даному каталозі зазначені станом на 30.10.2019 і включають акційну вартість на перше 

встановлення у розмірі 1,2 грн. та зазначені з ПДВ. Дана пропозиція діє з 01.11.2019 до 31.03.2020 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 @hricca за картинку на обкладинці та MINI Community за 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 Небесної Сотні, 2/1, тел.: +380 (48) 740-55-55  
Харків: Бавария Моторс, вул. Латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00

Більше про MINI:
www.MINI.ua MINI.ukraina MINI.ukraina 

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 протек-
тора, склоочисники, рівень рідини 
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.

Завітайте на www.mini.ua

DuNlOp
sp WINTeR spORT 4D
Параметри шини: 205/45R17 88V
Технологія run-flat:  Так
Номер запчастини: 0040543
Паливна економічність: E
Зчеплення на мокрих поверхнях: B
Зовнішній шум: 71 дБ.

Ціна без 
встановлення*  від 7 454 грн.

BRIDGesTONe  
BlIzzAk lM-001
Параметри шини:  225/50R18 95H
Технологія run-flat:  Так
Номер запчастини:  2408961
Паливна економічність: C
Зчеплення на мокрих поверхнях: B
Зовнішній шум: 72 дБ.

Ціна без 
встановлення*  від 8 477 грн.

pIRellI
WINTeR sOTTOzeRO 3
Параметри шини: 225/50R18 95H
Технологія run-flat:  Так
Номер запчастини: 2409090
Паливна економічність: C
Зчеплення на мокрих поверхнях: B
Зовнішній шум: 72 дБ.

Ціна без 
встановлення*  від 9 328 грн.

GOODyeAR 
ulTRA GRIp 8 peRfORMANCe
Параметри шини: 195/55R16 87H
Технологія run-flat:  Ні
Номер запчастини: 0040909
Паливна економічність: C
Зчеплення на мокрих поверхнях: B
Зовнішній шум: 66 дБ.

Ціна без 
встановлення*  від 4 558 грн.

Преміум ДраЙв.


