ACESSÓRIOS ORIGINAIS MINI
NOVO MINI CLUBMAN.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS MINI:
UMA CLASSE PRÓPRIA.
Até mesmo a aparência única do teu MINI Clubman pode ser ainda mais personalizada. A vasta
gama de Acessórios Originais MINI permite-te conferir destaques inconfundíveis e equipar
o teu MINI de acordo com as tuas preferências. Confere, por exemplo, um toque pessoal ao
design com detalhes elegantes e descobre extras práticos que te facilitam a vida em viagem.

APARÊNCIA ALL BLACK PARA O TEU MINI.
Caráter desportivo em preto elegante: a cor decorativa Piano
Black com acabamento brilhante realça a dinâmica e o caráter
individual do teu MINI Clubman. Está disponível para o logótipo
MINI no capot (1) e na traseira, para os 4 puxadores das portas
laterais (2), bem como para a designação do motor (3) e do
modelo (4).

Podes encontrar uma visão geral completa de todos os produtos disponíveis para o teu MINI
Clubman em mini.pt/acessórios
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TRANSMITE UMA MENSAGEM CLARA.
O novo MINI Clubman exibe as suas origens com orgulho. As capas dos espelhos retrovisores exteriores
MINI (1) e as MINI Side Scuttles (2) na elegante combinação de cores Night Jack – a Union Jack em cinza
num fundo em preto – constituem uma discreta afirmação da tradição britânica. Estão disponíveis noutras
cores. As faixas desportivas MINI no capot e na porta da bagageira em Jet Black transmitem pura dinâmica
(equipadas no MINI apresentado na capa). Estão também disponíveis para o tejadilho e noutras cores.
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MINI ADVANCED CAR EYE 2.0 1
A câmara Full HD MINI Advanced Car Eye
2.0 documenta automaticamente potenciais
acidentes ou tentativas de arrombamento do
teu MINI.
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TAPETES EM BORRACHA
Os tapetes em borracha impermeáveis com
rebordo saliente protegem eficazmente a
zona dos pés dianteira contra a humidade e a
sujidade. Na cor Essential Black, combinam com
todos os equipamentos. São extremamente
resistentes e estão também disponíveis para
a bagageira.

DE CIMA A BAIXO: TOTALMENTE MINI.
A caixa porta-bagagens de tejadilho MINI 320 com fecho em preto (1) oferece 320 litros de espaço
de arrumação adicional quando este é necessário: por exemplo, para 5 pares de esquis até 180 cm.
A antena desportiva MINI (2) realça a aparência dinâmica e oferece uma receção de primeira
classe. Como extra especial para as tuas jantes MINI, dispões das tampas das válvulas com logótipo
MINI (3) para as válvulas RDC em alumínio, bem como das tampas fixas dos cubos das rodas (4).
Estas garantem que o logótipo MINI é sempre legível, mesmo durante a viagem.
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PROJETORES DE LUZ LED NAS PORTAS
MINI CUSTOMISED 2
Com apenas alguns cliques, podes criar e encomendar
diapositivos individuais para os projetores de luz LED nas
portas MINI de acordo com as tuas preferências. Escolhe
a cor, o modelo e os ícones entre os modelos disponíveis
em yours-customised.mini e completa-os com um texto
pessoal ou a tua própria assinatura. Desfruta de uma
apresentação de diapositivos muito pessoal ao abrires a
porta. Em yours-customised.mini podes encontrar outros
produtos personalizáveis.
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A admissibilidade da gravação e a valorização das gravações de vídeo são determinadas de acordo com a legislação nacional em vigor.
Informa-te antes de partires em viagem. O utilizador é responsável pela utilização e pelo cumprimento da legislação nacional em vigor.
A disponibilidade pode variar consoante o mercado.

Os modelos ilustrados neste catálogo apresentam
especificações que poderão não estar disponíveis em
Portugal e incluem equipamento opcional e∕ou acessórios de
após-venda. De acordo com os requisitos legais específicos
de cada país, podem surgir alterações nas motorizações e
no equipamento de série e opcional específicos
para cada versão. Da mesma forma poderão existir ligeiras
variações entre os modelos reais e os modelos ilustrados
neste catálogo. Para obteres informação mais detalhada,
contacta o teu Concessionário MINI. A BMW AG reserva-se o direito de proceder a modificações no design e
equipamento, sem aviso prévio.
© BMW AG, Munique/Alemanha. Qualquer reprodução,
parcial ou integral, deste catálogo carece de autorização
escrita da BMW AG, Munique. Número de referência
5 11 999 162 58 3 2019, CB-32. Impresso na Alemanha
05/2019.

Sabe mais em
mini.pt/acessórios
facebook.com/MINI.Portugal
instagram.com/miniportugal
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