KRIJG GRIP OP DE WINTER.
ORIGINELE MINI WINTERWIELEN 2021/2022.

@alexpenfornis

HOUD DRIFT IN BEDWANG.
Zet je schrap voor het winterseizoen en houd de zaken zelf goed in de hand. Waar draait het deze winter om?
Goed voorbereid zijn op alle bochten en snel op weg naar het avontuur. Dankzij onze originele MINI winterwielen
en -banden met stermarkering is elke weg een ontdekkingstocht waard.
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DE VEILIGHEID ZIT IN DE STERREN.
ORIGINELE MINI WINTERWIELEN EN BANDEN MET STERMARKERING.
Vertrouw op de sterren! Onze originele MINI winterwielen en -banden hebben namelijk een stermarkering
en zijn ontwikkeld in samenwerking met de allerbeste bandenfabrikanten (zoals Dunlop/Goodyear, Michelin en Pirelli).
Dankzij de originele MINI winterbanden kun je elke bocht met een gerust hart ingaan. Jouw veiligheid is gewaarborgd.
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ECONOMISCH:
Het systematische gebruik van
speciale materialen verlaagt het
brandstofverbruik en geluidsniveau.
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PERFECT OP MAAT:
Alle originele MINI wielen en banden
zijn speciaal ontwikkeld voor optimale
veiligheid en passen perfect bij de stijl
van elk specifiek MINI model.

SPORTIEF:
De banden zijn perfect
afgestemd op de ophangingsonderdelen en regelsystemen
om optimale grip en
prestaties te garanderen.
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VEILIG:
Banden met een stermarkering
staan garant voor grote
duurzaamheid, de hoogste
veiligheidsscores en geavanceerde
runflat-technologie.

GETEST:
Elke band is onderworpen aan
strenge tests conform maar liefst
50 criteria (het gestandaardiseerde
EU-bandenlabel vraagt slechts om
3 tot 5 criteria).

WIJ ZIJN OP ALLES VOORBEREID.
Als je er deze winter veilig op uit wilt trekken, moet je vertrouwen op je banden. De MINI winterwielen en -banden zijn getest op 50 kwaliteitscriteria,
geconcentreerd op zes belangrijke gebieden: rijeigenschappen, veiligheid, sportief gedrag, slijtage, comfort en tot slot efficiency.

RIJEIGENSCHAPPEN VAN
MINI WINTERBANDEN.
- Remweg
- Tractie
- Handling
- Rijstabiliteit

VEILIGHEID.

SPORTIEVE HANDLING.

SLIJTAGE.

-

- Hoge snelheid
- Prestaties
- Handlingresponse

- Kilometrage
- Conditie
- Veiligheid

COMFORT EN AKOESTIEK.

BRANDSTOFEFFICIENCY/
EFFICIËNTE DYNAMIEK.
- Rolweerstand

-

Uitwendig rolgeluid
Inwendig rolgeluid
Directionele stabiliteit
Ongevoeligheid voor trillingen

Natte en gladde wegoppervlakken
Droge wegoppervlakken
Run-flateigenschappen
RDCi-compatibiliteit

@neumiver
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@neumiver

@neumiver

ONS JAAR HEEFT
TWEE SEIZOENEN.

ONTSPANNING
ZONDER SPANNING.

All-seasonbanden hebben zo hun voordelen: geen bandenwisseling in voor- en najaar,
geen seizoensopslag en indrukwekkende prestaties, zowel in de winter als in de zomer.
En toch vormen all-seasonbanden altijd een compromis. Wil je zeker weten dat je tijdens
de koudere maanden van het jaar optimale veiligheid, prestaties en brandstofverbruik uit
je MINI haalt? Dan zijn winterbanden de eerste keuze. De remweg is zowel op droge als
natte wegoppervlakken aanzienlijk korter dan bij all-seasonbanden.

Dankzij de run-flattechnologie duurt jouw reis precies zo lang als jij wilt. Je kunt tot 80 km
met je auto blijven rijden bij een maximale snelheid van 80 km/uur, zonder dat je over een
platte band hoeft te tobben. Dat betekent ook voor jouw veiligheid en comfort. Reservewiel?
Niet nodig. Rij gewoon even naar de eerstvolgende MINI dealer of Erkend Service Partner.
Daarnaast heb je een lager voertuiggewicht en méér ruimte voor je bagage en sportuitrusting.
Je hebt immers geen reservewiel of mobility set nodig. Dus optimaal genieten van de winter!

Met
run-flattechnologie
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Zonder
run-flattechnologie

GRIP ÉN GEMAK.
Als je snel rijdt, moet je ook snel kunnen stoppen. En bij onvoorspelbare
weersomstandigheden is het fijn om te kunnen rekenen op optimale hulp.
Daarom is 7°C het omslagpunt voor winterbanden.
Dankzij hun speciale rubbersamenstelling zorgen winterbanden
- zelfs bij het koudste weer - voor optimale grip en een korte remweg.
Wissel je banden tijdig om en voorkom dat kritische situaties omslaan
in ongelukken.

winterbanden

STOP

zomerbanden

Remweg bij profieldiepte (mm):

7 mm

3 mm

@neumiver
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1.6 mm

WETGEVING WINTERBANDEN
IN EUROPA.
Verplicht gedurende een specifieke periode
Zweden, Finland, Slovenië, Kroatië

Verplicht bij winterse omstandigheden
Duitsland, Luxemburg, Slowakije

Verplicht bij winterse omstandigheden
en/of verkeersborden
Frankrijk, Tsjechië, Oostenrijk
Verplicht bij verkeersbord
Italië

Aangeraden
Nederland, België, Denemarken, Noorwegen,
Zwitserland

Bron: ANWB
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MINI BANDENVERZEKERING.
36 MAANDEN VERZEKERING VOOR ALLE MINI WIELEN & BANDEN MET STERMARKERING.
Goede banden zijn essentieel voor een goede wegligging en daarmee voor jouw comfort
en veiligheid. Maar met alle kilometers die ze maken, hebben je banden heel wat te
verduren. Met de standaard inbegrepen MINI bandenverzekering weet je zeker dat je
altijd op de beste banden rijdt.
De MINI bandenverzekering biedt een brede bescherming tegen:
–
–
–
–

schade door scherpe voorwerpen zoals spijkers en glasscherven
schade door het raken van een stoeprand
vandalisme
diefstal

TOT 100% TERUGBETALING.
Vanaf de registratie van jouw fabrieksnieuwe MINI of aanschaf van originele MINI banden zijn
je banden 36 maanden lang verzekerd tegen diverse soorten schade met een terugbetaling
tot 100% van de aanschafwaarde.

100 %

75 %

50 %

in het
1e jaar

in het
2e jaar

in het
3e jaar

De bandenverzekering van MINI geldt voor origineel gemonteerde banden en voor alle banden en wielen die zijn aangeschaft via jouw MINI
dealer of Erkend Service Partner. Exclusief velgen en arbeidsloon. Wil je meer informatie over de bandenverzekering van MINI? Neem dan
contact op met je MINI dealer of MINI Erkend Service Partner, of controleer je verzekeringspolis. De MINI bandenverzekering is een product
van Allianz Versicherungs-AG.
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MINI CLUBMAN (F54).
16” REVOLITE-SPAAK 517
EU BANDENLABEL

-

@this_lady_drives_a_clubbie

Wielkleur: Licht zilver metallic
Wielafmetingen: 7J x 16
Bandenmaat: 195/60R16 89H
Banden: Pirelli W210 Snowcontrol 3*
Artikelnummer: 2411025
Prijs
Actieprijs

€ 1.724,-

€ 1.465,-

16” LOOP-SPAAK 494
EU BANDENLABEL

-

Wielkleur: Jet zwart uni
Wielafmetingen: 7J x 16
Bandenmaat: 205/55R16 91H
Banden: Pirelli Winter Sottozero 3 r-f*
Artikelnummer: 2461644
Prijs
Actieprijs

€ 1.640,-

€ 1.394,-

17” NET-SPAAK 519
EU BANDENLABEL

-

Wielkleur: Licht zilver metallic
Wielafmetingen: 7,5J x 17
Bandenmaat: 225/45R17 91H
Banden: Dunlop SP Winter Sport 4D ROF*
Artikelnummer: 2409043
Prijs
Actieprijs
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€ 2.020,-

€ 1.717,-

Stermarkering
RDCi-Sensoren
Runflat technologie
Geschikt voor sneeuwketting

Actieprijzen zijn inclusief btw, exclusief montage en geldig t/m 28-02-2022.

MINI CLUBMAN (F54).
EXTRA KORTING

17” BRIDGE- SPAAK 528
EU BANDENLABEL

-

@this_lady_drives_a_clubbie

Wielkleur: Jet zwart uni
Wielafmetingen: 7J x 17
Bandenmaat: 195/55R17 92H XL
Banden: Pirelli Snowcontrol Serie 3*
Artikelnummer: 2409045
€ 2.060,-

Prijs
Actieprijs

€ 1.576,-

18” JCW GRIP-SPAAK 815
EU BANDENLABEL

-

Wielkleur: Jet zwart uni
Wielafmetingen: 6,5J x 18
Bandenmaat: 205/45R18 90H XL
Banden: Goodyear Ultra Grip
Performance Gen-1*
- Artikelnummer: 2471526
Prijs
€ 2.188,Actieprijs
€ 1.860,18” JCW GRIP-SPAAK 815
EU BANDENLABEL

-

Wielkleur: Licht zilver metallic
Wielafmetingen: 8J x 18
Bandenmaat: 225/40R18 92V XL
Banden: Pirelli Winter Sottozero 3 r-f*
Artikelnummer: 2472177
Prijs
Actieprijs
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€ 2.396,-

€ 2.037,-

Stermarkering
RDCi-Sensoren
Runflat technologie
Geschikt voor sneeuwketting

Actieprijzen zijn inclusief btw, exclusief montage en geldig t/m 28-02-2022.

Met dank aan @neumiver voor het cover beeld.

Vraag jouw MINI dealer naar de mogelijkheden.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Versie 3. Oktober 2021.

