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VAL OP MET UW MINI.



MINI is gemaakt voor iedereen, of u van klein, praktisch of elektrisch houdt, er is altijd 
een perfecte MINI voor u. Maar elke MINI is uniek en daar hoort natuurlijk ook een unieke 
zomerwielset bij. Want niks maakt uw MINI meer af dan een perfecte combi van velgen 
en banden. Houdt u van een stoere uitstraling? Dan is de JCW collectie perfect voor u! 
Of gaat u liever voor een strakke look, met de all black afwerking voor uw MINI zomerwielset? 
U bepaalt hoe uw MINI eruit ziet. 

MATCH UW MINI.
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ORIGINELE MINI ZOMERWIELEN EN BANDEN MET STERMARKERING.

DE VEILIGHEID ZIT IN DE STERREN.

Vertrouw op de sterren! Onze originele MINI zomerwielen en -banden hebben namelijk een stermarkering 
en zijn ontwikkeld in samenwerking met de allerbeste bandenfabrikanten (zoals Bridgestone, Michelin en Pirelli). 
Dankzij de originele MINI zomerbanden kunt u elke bocht met een gerust hart ingaan. Uw veiligheid is gewaarborgd.

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.

1

VEILIG: 
Banden met een stermarkering 
staan garant voor grote 
duurzaamheid, de hoogste 
veiligheidsscores en geavanceerde 
runflat-technologie.

2

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

3SPORTIEF: 
De banden zijn perfect 
afgestemd op de ophangings-
onderdelen en regelsystemen 
om optimale grip en 
prestaties te garanderen.

4

ECONOMISCH: 
Het systematische gebruik van 
speciale materialen verlaagt het 
brandstofverbruik en geluidsniveau.

5

@straightimpact
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ALLEEN HET BESTE.

Uw MINI verdient alleen het allerbeste, daarom werkt MINI samen 
met de beste bandenfabrikanten. Van Bridgestone tot Michelin en 
Pirelli. Onze fabrikanten werken nauw samen aan op maat gemaakte 
producten. Dat is te zien aan de stermarkering maar ook te voelen 
aan de rijervaring. Door de hardere rubberverbindingen zorgen de 
MINI zomerbanden boven de 7° C voor kortere remafstanden, lagere 
rolweerstand en een lager brandstofverbruik. Daarmee ziet uw 
MINI er niet alleen goed uit, maar wordt ook de rijervaring van 
uw MINI nog beter, leuker én veiliger. 
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ONS JAAR HEEFT 
TWEE SEIZOENEN.
All-seasonbanden hebben zo hun voordelen: geen bandenwisseling in voor- en najaar, 
geen seizoenopslag en geschikt voor gemiddelde zomer- en winteromstandigheden. En toch 
vormen all-seasonbanden altijd een compromis tussen zomer- en winterbanden. Wilt u zeker 
weten dat u tijdens de warmere maanden van het jaar optimale veiligheid, prestaties en 
brandstofverbruik uit uw MINI haalt? Dan zijn zomerbanden de eerste keuze. De remweg 
is zowel op droge als natte wegoppervlakken aanzienlijk korter dan bij all-seasonbanden.

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

Met 
run-flattechnologie

Zonder 
run-flattechnologie
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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 uw comfort 
en veiligheid. Maar met alle kilometers die ze maken, hebben uw banden heel wat te 
verduren. Met de standaard inbegrepen MINI bandenverzekering weet u zeker dat u 
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 uw fabrieksnieuwe MINI of aanschaf van originele MINI banden zijn 
uw banden 36 maanden lang verzekerd tegen diverse soorten schade met een terugbetaling 
tot 100% van de aanschafwaarde. 

100 % 

in het 
1e jaar

75 %

in het  
2e jaar

50 %

in het  
3e jaar

De bandenverzekering van MINI geldt voor origineel gemonteerde banden en voor alle banden en wielen die zijn aangeschaft via uw MINI 
dealer of Erkend Service Partner. Exclusief velgen en arbeidsloon. Wilt u meer informatie over de bandenverzekering van MINI? Neem dan  
contact op met uw MINI dealer of MINI Erkend Service Partner, of controleer uw verzekeringspolis. De MINI bandenverzekering is een product  
van Allianz Versicherungs-AG.
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MINI CLUBMAN (F54).

Runflat technologie

RDCi-Sensoren

Stermarkering

18” MULTIRAY SPAAK 591

- Wielkleur: Anthracite Matt
- Wielafmetingen: 8Jx18 
- Bandenmaat: 225/40 R18 92Y XL
- Banden: Bridgestone Turanza T005 RFT
- Artikelnummer: 5A19FD9

Prijs € 2.290,-

EU BANDENLABEL
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/381378


Wijzigingen en fouten voorbehouden. Versie januari 2023.Vraag uw MINI dealer naar de mogelijkheden.




