
MINI SERVISS

MINI PAVASARA SERVISS 
2017.
VAIRĀK SERVISA PIEDĀVĀJUMU. VAIRĀK AKSESUĀRU. 
VAIRĀK PRIEKA.



DROŠS CEĻŠ.
Inchcape MINI kompleksā automobiļa pārbaude piedāvā profesionālu bezmaksas slēdzienu 
gan par to, vai Jūsu automobiļa svarīgākās detaļas un mezgli ir darba kārtībā, kā arī informē 
Jūs, ja tomēr ir kādas problēmas, kas ir jānovērš tagad vai pārskatāmā nākotnē. Mūsu servisa 
eksperti par to informēs un ieteiks Jums risinājumus.

MINI VISUAL HEALTH CHECK (VHC)
Visual Health Check  (VHC)  ir  MINI automobiļu vizuālā 49 punktu pārbaude vienīgajā oficiālajā 
MINI servisā Inchcape Motors Latvia. Visual Health Check ir  bezmaksas auto pārbaude, kas tiek 
piedāvāta, lai nodrošinātu, ka Jūsu MINI ir teicamā kārtībā. Mūsu speciālisti pārbauda Jūsu auto 
galvenos mezglus, lai laikus varētu fiksēt un novērst paredzamos bojājumus.

Lai Jūsu ceļš būtu drošs, piesakieties Visual Health Check pārbaudei pa tālruni 67828600, rakstot uz e-pastu 
office@inchcape.lv vai apmeklējiet mūsu salonu Dārzciema ielā 64a. 

Visual Health Check pārbaudes laikā meistari novērtē Jūsu auto mezglus un 
atzīmē tos īpašā anketā, norādot konkrētā mezgla stāvokli:

Visual Health Check pārbaude ietver galvenos auto mezglus:

• Zaļš - mezgls ir labā darba stāvoklī
• Dzeltens – mezgls ir jāpārbauda padziļinātā apskatē un, iespējams, jāmaina
• Sarkans – mezgls ir nekavējoties jāmaina, ceļu turpināt nav droši

• Riepas un diski, protektors un spiediens
• Auto virsbūve, vējstikls, stikli, spoguļi, dzinēja trokšņi, transmisija un stūres iekārta u.c.
• Gaismas un elektroiekārtas, pašdiagnostikas ziņojumu pārbaude, signāltaure, salona 
 apgaismojums u.c.
• Motora telpa, dzinēja eļļas līmenis, dzesēšanas šķidrums, gaisa kondicioniera darbība, 
 agregātu siksnas, u.c.
• Bremžu mezgli, uzlikas, caurules, diski, troses, gultņi
• Automobiļa apakša, izplūdes sistēma, balstiekārta, šķidrumu noplūdes, aizsargplāksnes.





BEZRŪPĪBA.
Drošs un bezrūpīgs ceļš –  katru dienu! Uzticiet savu drošību oficiālā MINI servisa 
profesionāļiem!

Visu pārbaudes rezultātā konstatēto defektu novēršanai 25% atlaide rezerves 
daļām!

Programma BASIC

Cena: 9,90 EUR

IZDEVĪGI!

•  Vizuālā automobiļa 49 
   punktu pārbaude (VHC) 
•  Virsbūves mazgāšana
•  Bremžu pārbaude uz 
   stenda

•  Vizuālā automobiļa 49 
   punktu pārbaude (VHC) 
•  Virsbūves mazgāšana
•  Bremžu pārbaude uz 
   stenda
•  Lūku un ventilācijas 
   noteku pārbaude
•  Kondicioniera pārbaude

•  Vizuālā automobiļa 49 
   punktu pārbaude (VHC) 
•  Virsbūves mazgāšana
•  Bremžu pārbaude uz 
   stenda
•  Lūku un ventilācijas
   noteku pārbaude
•  Kondicioniera pārbaude
•  Automobiļa ģeometrijas
   pārbaude un regulēšana

Programma MEDIUM

Cena: 39,90 EUR

Programma SUPER

Cena: 79,90 EUR

Cenas norādītas, iesk. PVN. Akcijas atlaides netiek summētas ar pastāvīgi noteiktajām klientu atlaidēm un stundas 
likmi pēcgarantijas un 5+ vecuma automobiļiem.



PAVASARA SAGAIDĪŠANAS PRIEKS.
MINI kopšanas programmas.

Cenas norādītas, iesk. PVN.

•  Virsbūves pulēšana
•  Auto mazgāšana
•  Dzinēja mazgāšana
•  Tīrīšana no metāla putekļiem un ceļu
   bituma
•  Disku tīrīšana
•  Salona tīrīšana
•  Riepu spīduma uzklāšana

•  Salona ķīmiskā tīrīšana
•  Virsbūves mazgāšana
•  Virsbūves vaskošana
•  Dzinēja mazgāšana
•  Riteņu mazgāšana

Programma MINI JET POLIProgramma MINI JET BRILLIANCE+
Atsvaidziniet sava auto salona sajūtas, 
krāsas un izskatu.

Cena: 200,00 EUR Cena: 124,20 EUR



Cenas norādītas, iesk. PVN.

•  Virsbūves mazgāšana
•  Bituma traipu un sāls piedevu
   noņemšana no virsbūves
•  Paklāju un grīdas mazgāšana no sāls
   paliekām

•  Virsbūves mazgāšana
•  Virsbūves pulēšana
•  Virsbūves apstrāde ar Nanopolimēru  
   pārklājumu

•  Virsbūves mazgāšana
•  Virsbūves pulēšana
•  Virsbūves apstrāde ar keramisko 
   pārklājumu

Papildus keramiskā slāņa uzklāšana

Lūgums rezervēt laiku uz šīm programmām iepriekš pa tālr.: 67828600 vai pie mūsu servisa pieņēmējiem!

Programma MINI JET SPRING+

Programma MINI JET POLI+ Programma MINI JET CERAMIC+
Nodrošiniet ilgstošu virsbūves mirdzumu 
un aizsardzību ar noturīgu Nanopolimēru 
pārklājumu. 

12 stundu rūpīga darba rezultāts 
un jaunāko tehnoloģiju izmantošana 
nodrošinās  papildus auto virsbūves 
aizsardzību pret ultravioletajiem stariem, 
sīkiem skrāpējumiem un putekļiem, kā 
arī ļaus mirdzēt ilgāk.  

Atsvaidziniet sava MINI virsbūvi 
un salonu no bituma traipu, sāls un 
netīrumiem.  

Cena: 78,90 EUR

Cena: 297,20 EUR Cena: 388,90 EUR

Cena: 107,20 EUR

Izvēlieties jebkuras divas programmas vienam automobilim un saņemiet papildus 10% atlaidi. 
IZDEVĪGI!



Cenas norādītas, iesk. PVN.

•  Virsbūves mazgāšana
•  Bituma traipu noņemšana
•  Virsbūves pulēšana
•  Virsbūves divkārša apstrāde ar īpašu keramisko pārklājumu

Daudzfunkcionālais nanokeramiskais aizsargpārklājums Gtechniq Crystal Serum Black:
•  Paaugstina izturību pret šķembām un skrāpējumiem;
•  Piemīt stipri izteiktas hidrofobiskās īpašības, kas atvieglo virsbūves kopšanu;
•  Piemīt “anti-lietus” un “anti-ledus” īpašības;
•  Piešķir virsbūves pārklājumam spilgtāku, piesātinātāku toni un glancētu spīdumu;
•  Paaugstina izturību pret ķīmisko vielu iedarbību;
•  Piešķir izturību pret UV starojumu, virsma neizdeg un automobilis mazāk uzkarst karstā 
   laikā;
•  Iztur 100 mazgāšanas reizes;
•  Darbības ilgums līdz 24 mēnešiem

Programma Gtechniq Crystal Serum Black 
Jaunākais nanokeramiskais pārklājums, kas pasargā automobiļa virsbūvi no apkārtējās 
vides negatīvo apstākļu ietekmes.  

Sintētiskais kvarcs mijiedarbojoties ar keramiskajām mikrodaļiņām reaģē ar automobiļa lakas 
un krāsas pārklājumu un veido pilnīgi caurspīdīgu slāni, kas ievērojami palielina lakas un 
krāsas izturību, tādējādi aizsargājot virsbūvi no skrāpējumiem un mikroplaisām. Rezultātā 
uz ievērojami ilgāku periodu saglabājas jauna automobiļa ideālais ārējais izskats. Pārklājums 
nodrošina spēcīgu ūdeni atgrūdošo efektu – šķidrums, krājoties pilienos kopā ar netīrumiem 
un putekļiem, noslīd no virsbūves, neļaujot tiem aizķerties, kā rezultātā automobilis jāmazgā 
ievērojami retāk. 

Cena: 684,90 EUR

Lūdzam ņemt vērā, ka šī pakalpojuma nodrošināšanai un kvalitatīvam rezultātam Jūsu 
automobilis būs jāatstāj mūsu servisā 24 stundas.

SVARĪGI!

JAUNUMS!



Cenas norādītas, iesk. PVN.

SPA RITUĀLI.
Palutiniet savu MINI ar atjaunojošiem rituāliem, lai aizmirstu ziemas pieredzi.

•  Bituma traipu un sāls palieku noņemšana 

•  Ķīmiska lieto disku vizuālā izskata atjaunošana (neietver krāsošanu) 

Cena: 33,90 EUR 

Cena: 24,90 EUR 



Cenas norādītas, iesk. PVN.

Iesakām vismaz reizi gadā veikt Jūsu MINI ādas salona kopšanu un apstrādi ar ražotāja 
noteiktajiem un rekomendētajiem līdzekļiem. 

Pasūtot kādu no ādas salona kopšanas pakalpojumiem kopā ar programmu MINI JET BRILLIANCE+, 
saņemiet  25% atlaidi!

IZDEVĪGI!

•  Ādas salona kopšana un apstrāde ar ražotāja ieteiktajiem līdzekļiem

•  Ādas salona apkope pēcgarantijas periodā

•  Keramiskā aizsargslāņa uzklāšana ādas salonam

Cena: 78,90 EUR

Cena: 67,90 EUR

Cena: 187,90 EUR 

ĀDAS SALONS KĀ JAUNS.



Cenas norādītas, iesk. PVN.

STANDARTA NANOPĀRKLĀJUMS.
SKAISTIE SKATI.
Nanotehnoloģiju pārklājumi nodrošinās Jūsu automobiļa logu dzidrumu, neļaujot uz auto 
stikliem palikt ūdens pilieniem, tādēļ Jums retāk nāksies izmantot logu slotiņas lietus 
laikā. Rezultāts – drošāka braukšana, tīri logi un redzamība arī lietainās dienās.

•  Jūsu MINI automobiļa visu stiklu apstrāde ar nanotehnoloģiju pārklājumu

Cena: 62,90 EUR



Cenas norādītas, iesk. PVN.

Lūdzam ņemt vērā, ka šī pakalpojuma nodrošināšanai un kvalitatīvam rezultātam Jūsu 
automobilis būs jāatstāj mūsu servisā 24 stundas.

SVARĪGI!

IZDEVĪGI!

SVARĪGI!

PREMIUM NANOPĀRKLĀJUMS GTECHNIQ G1.
G1 – ir spēcīgs, ūdeni atgrūdošs aizsarglīdzeklis automašīnas vējstiklam, kas tiek 
pielietots rallija MINI WRC automašīnām. Pārklājumam nav nepieciešama īpaša 
apkope - līdzekļa noturība ilgst līdz 2 gadiem vai 20 000 kilometru nobraukumam. 
Mitros laika apstākļos automašīnas vadīšana kļūst drošāka un mazāk nogurdinoša, 
pateicoties vējstikla nevainojamai caurskatamībai. Aizsarglīdzeklis G1 padara vējstiklu 
nevainojami tīru: novērš kukaiņu un citu netīrumu pielipšanu, ledus kārtas 
veidošanos un cita veida netīrumu uzkrāšanos. Atšķirībā no citiem līdzekļiem, kas 
tiek uzklāti vējstikla virsmai, G1 veido nepārspējami ilgnoturīgu molekulāro savienojumu.

•  Jūsu MINI automobiļa visu stiklu apstrāde ar nanotehnoloģiju pārklājumu

•  Tikai vējstiklu un priekšējo durvju stiklu apstrāde ar nanotehnoloģiju pārklājumu 

•  Tikai vējstiklu un priekšējo durvju stiklu apstrāde ar nanotehnoloģiju pārklājumu 

Standarta nanopārklājums 

Premium Gtechniq G1 nanopārklājums

Iespējams, pirmo reizi pēc līdzekļa uzklāšanas, lietojot vējstikla tīrīšanas slotiņas, 
novērosiet to vieglu vibrēšanu. Tas var turpināties kādu laiku, līdz pilnībā izzudīs vienas 
līdz divu nedēļu laikā.  

Cena: 95,00 EUR

Cena: 38,90 EUR  

Cena: 60,00 EUR  



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

TĪRI LOGI.
Ziemas sezonā automašīnu vējstikla tīrīšanas slotiņām jāiztur papildus slodze, lai nodrošinātu 
labu redzamību gada tumšajā sezonā. Lai izbaudītu skaistos skatus pavasarī un vasarā, esam 
sagatavojuši īpašu oriģinālo MINI vējstikla tīrītāja slotiņu piedāvājumu.

Kods

61610028137

61610039343

61610038597

61610040534

61610046517

61612239962

Nosaukums

MINI vējstikla tīrītāja slotiņas R50, R52, R53, 
R55, R56 un R57 (modeļiem, ražotiem līdz 2012. 
gada aprīlim)

MINI vējstikla tīrītāja slotiņas R50, R52, R53, 
R55, R56 un R57 (modeļiem ražotiem no 2012. 
gada aprīļa)

MINI vējstikla tīrītāja slotiņas R60 un R61

MINI vējstikla tīrītāja slotiņas F55, F56 un F57

MINI vējstikla tīrītāja slotiņas F54

MINI vējstikla tīrītāja slotiņas R58 un R59

Cena

28,48

31,62

48,65

47,92

67,88

48,65

Akcijas cena

17,53

19,46

29,94

29,49

41,77

29,94



EFEKTIVITĀTE. VEIKTSPĒJA. 
AIZSARDZĪBA.
ORIĢINĀLĀ MINI MOTOREĻĻA.

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS!

MINI dzinēji ir pelnījuši labāko, tādēļ, veicot eļļas maiņu, mēs izmantojam tikai oriģinālo MINI 
motoreļļu. Oriģinālā MINI eļļa ir īpaši pielāgota Jūsu MINI dzinējam un nodrošina nemainīgi 
augstu veiktspēju un ilgāku kalpošanas laiku.

Mainot eļļu savam MINI, dāvanā 1 litrs MINI motoreļļas oriģinālā somiņā.



MINI VALUE SERVISS. 
IKVIENA MINI LABSAJŪTAI.
Servisa programmas 4+ automobiļiem. 
100 % MINI 
Augstai kvalitātei par atbilstošu cenu ir izšķiroša nozīme. Tieši tāpēc esam radījuši jaunu 
produktu un servisa piedāvājumu sēriju „MINI Value Serviss” vecākiem MINI modeļiem, kurā 
augstie MINI standarti ir pieejami par izdevīgām cenām. 

100 % EKSPERTI UN KVALITĀTE
Jūsu MINI būs profesionālu un pieredzējušu meistaru aprūpē, jo viņi pārzina Jūsu MINI 
vislabāk. Oficiālā MINI servisa Inchcape Motors Latvia speciālisti nepārtraukti papildina 
savas zināšanas un prasmes īpašos, ražotāja organizētos apmācību kursos – viņiem ir 
zināšanas un nepieciešamie darba instrumenti.

100 % ORIĢINĀLS
Jūsu MINI ir pelnījis vislabāko, tāpēc MINI Value Serviss programmas ietvaros izmantojam 
tikai un vienīgi oriģinālās MINI rezerves daļas. Turklāt MINI oriģinālajām rezerves daļām, kas 
nomainītas pie oficiālā MINI pārstāvja, ir 2 gadu garantija*.

100 % SKAIDRĪBA
Svarīgi ir tas, ka nav nekādu slēpto piemaksu: servisa darbs, rezerves daļas un materiāli ir 
iekļauti cenā, tātad – Jūs iegūstat to, ko redzat.  „MINI Value Serviss” programmas ir īpaši 
radītas vecākiem MINI modeļiem un nodrošina to, ka Jūsu MINI ir lieliskā stāvoklī un saglabā 
savu tālākpārdošanas vērtību.

100 % ĒRTĪBAS
Jūs baudīsiet labu servisu gaidīšanas laikā mūsu klientu atpūtas telpā illy kafejnīcā, kur Jums būs 
pieejams TV, bezmaksas internets, aromātiska kafija, tēja un atspirdzinošie dzērieni.

Īpašas un fiksētas cenas automobiļiem vecākiem par 4 gadiem.
*2 gadu garantija attiecināma uz fiziskajām personām. Juridiskajām personām garantija 1 gads.
Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Ietaupiet līdz pat 35% nekā pērkot preces un pakalpojumus atsevišķi. 
IZDEVĪGI!



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

MINI VALUE SERVISS.

Rekomendējam izmantot oriģinālās bremžu uzlikas, kas izgatavotas pēc augstākajiem 
standartiem un atbilst visām MINI kvalitātes prasībām. Izmantojot oriģinālās bremžu 
uzlikas, varat būt droši - tās teicami darbosies arī pie lielām slodzēm un dažādos apstākļos 
visu kalpošanas laiku.

Modelis

MINI R60 

MINI R56

MINI R55

Izlaiduma 
gads

Bremžu uzlikas, nodiluma 
indikators  + nomaiņa 

2010 - 2016

2006 - 2014

2007 - 2014

Priekšējās:       201,96
Aizmugurējās: 173,96

Priekšējās:      180,24
Aizmugurējās: 163,66

Priekšējās:       180,24
Aizmugurējās: 163,66

Value Servisa cena, sākot no 

Priekšējās:      132,69
Aizmugurējās: 114,67

Priekšējās:       118,59
Aizmugurējās: 107,81

Priekšējās:       118,59
Aizmugurējās: 107,81

BREMŽU UZLIKU MAIŅA.



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

MINI VALUE SERVISS.

Putekļi, netīrumi un baktērijas filtros un kondicioniera sistēmā rada nepatīkamus aromātus 
un pat draudus veselībai. Mūsu īpašās programmas nodrošinās tīru un svaigu gaisu automobilī 
lieliskai pavasara pašsajūtai.

Modelis

MINI R60 

MINI R56

MINI R55

Izlaiduma 
gads

Salona filtrs un tā 
nomaiņa 

2010 - 2016

2006 - 2014

2007 - 2014

81,07

81,07

81,07

Value Servisa cena, sākot no 

53,23

53,23

53,23

SALONA FILTRU MAIŅA.



Šie ir tikai daži piemēri no plašā MINI Value Servisa piedāvājuma klāsta. Lai uzzinātu, 
cik maksā šie un citi servisa darbi tieši Jūsu MINI, jautājiet mūsu servisa speciālistiem: 
67828600 vai ofice@inchcape.lv

Cenā ietilps oriģinālās MINI rezerves daļas un to uzstādīšana. Cenas norādītas, iesk. PVN.

MINI VALUE SERVISS.

Mūsdienu automobiļiem eļļas izvēlei ir milzīga nozīme. Tieši MINI oriģinālās eļļas atbilst 
moderno motoru prasībām un slodzēm, lai dažādos gadalaikos spētu darboties vienlīdz 
efektīvi. Kombinācijā ar eļļas un filtra maiņu iesakām manīt arī motora gaisa filtru, kas 
ļaus visai motora sistēmai darboties nevainojami.

Modelis

MINI R60 

MINI R56

MINI R55

Izlaiduma 
gads

Eļļa, eļļas filtrs, gaisa filtrs 
nomaiņa un  automašīnas 
pārbaude 

2010 - 2016

2006 - 2014

2007 - 2014

Benzīns: 197,04 
Dīzelis: 238,26 

Benzīns: 197,04 
Dīzelis: 232,76 

Benzīns: 197,04 
Dīzelis: 232,76   

Value Servisa cena, sākot no 

Benzīns: 130,24  
Dīzelis: 157,02

Benzīns: 130,24 
Dīzelis: 153,26  

Benzīns: 130,24  
Dīzelis: 153,26

EĻĻAS MAIŅA.



LIELĀ PASTAIGA. 
Aktīviem braucieniem pa lauku ceļiem un mežiem vai nesteidzīgai velopastaigai pa klusām 
pilsētas ielām un pludmali  - MINI velosipēdi ir pareizā izvēle jebkuram aktīvās atpūtas un 
kvalitātes cienītājam. 

Kods

80912211854

80912298370

Nosaukums

Melns MINI saliekamais velosipēds

Zaļš MINI saliekamais velosipēds

Cena

803,03

899,39

Akcijas
cena

494,17

553,47

Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Pērkot velosipēdu, jumta šķērsstieņiem un / vai velosipēda turētājam papildus 10% 
atlaide no akcijas cenas!

IZDEVĪGI!



IDEĀLO CEĻOJUMU KOMPLEKTS.
Lai ko Jūs šajā pavasarī plānotu – atvaļinājuma ceļojumus, ikdienas darba gaitas vai nedēļas 
nogales braucienus – oriģinālās MINI ceļojuma un komforta sistēmas nodrošinās ērtu un 
drošu bagāžas pārvadāšanu. 

Kods

82712149225

82712327919

82712327916

82712327922

82712148014

82712343902

82712180241

Nosaukums

Jumta šķērsstieņi MINI R55 un R56 (modeļiem bez 
opcijas SA386 “Jumta garensstieņi”)

Jumta šķērsstieņi MINI F55 (modeļiem ar opciju SA386 
“Jumta garenstieņi”)

Jumta šķērsstieņi MINI F56 (modeļiem ar opciju SA386 
“Jumta garenstieņi”)

Jumta šķērsstieņi MINI F54 un F60 (modeļiem ar 
opciju SA386 “Jumta garenstieņi”)

Jumta šķērsstieņi MINI R60

Jumta šķērsstieņi MINI R61 (modeļiem ar opciju SA386 
“Jumta garenstieņi”)

Velosipēda turētājs MINI

Cena

262,31

291,47

291,47

291,47

291,47

291,47

154,45

Akcijas cena

188,32

209,26

209,26

209,26

209,26

209,26

110,89

Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Pērkot velosipēdu, jumta šķērsstieņiem un / vai velosipēda turētājam papildus 10% 
atlaide no akcijas cenas!



 

KRĀSAINI DINAMISKĀ PASAULE.
Lai kur arī MINI parādītos, acu skatieni ir piesaistīti tam. Šajā pavasarī atsvaidziniet sava auto 
izskatu  ar spilgtiem akcentiem  no krāsainās MINI aksesuāru kolekcijas vai piešķiriet savam 
MINI dumpinieka jaudu ar MINI John Cooper Works (JCW) aprīkojumu. 
Lai uzzinātu uzstādīšanas izmaksas un piedāvājumu tieši Jūsu MINI, lūdzu, jautājiet mūsu 
servisa pieņēmējam.

Kods
MINI Clubman (F54)

51142354912

51162409457

51142348094

51142364773

51162445905

51132365738

51127448154

Nosaukums
MINI labās puses sānu skata spoguļa uzlika “JCW PRO”

MINI kreisās puses sānu skata spoguļa uzlika “JCW PRO”

MINI labās puses sānu skata spoguļa uzlika “JCW Carbon”

MINI kreisās puses sānu skata spoguļa uzlika “JCW 
Carbon” (modeļiem ar opciju S4V9A “MINI Excitement 
package”)

MINI kreisās puses sānu skata spoguļa uzlika “JCW 
Carbon” (modeļiem bez opcijas S4V9A “MINI Excitement 
package”)

MINI priekšējo spārnu uzliku komplekts “JCW PRO”

MINI aizmugurējais spoileris, gruntēts (Modeļiem bez 
opcijas S325A “Rear Spoiler” vai S3A1A “JCW 
aerodynamic kit”)

Cena
107,19

107,19

433,96

433,96

433,96

83,97

390,73

Akcijas cena
76,96

76,96

311,56

311,56

311,56

60,29

280,53

Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Kods
63122361243

63122287147

tikai kopā ar:
63122408606

63122287148

tikai kopā ar:
63122408606

63122284922

63312414106

Nosaukums
MINI LED dienas gaitas lukturu komplekts

MINI LED papildus lukturu uzstādīšanas komplekts 
“CHROM” (modeļiem ar opciju S5A2A “LED pamata 
lukturi” vai opcija S5A4A “LED pamata lukturi”, papildus 
nepieciešams interfeisa komplekts 63122284922)

MINI LED papildus lukturu turētāju komplekts

MINI LED papildus lukturu uzstādīšanas komplekts 
“BLACK” (modeļiem ar opciju S5A2A “LED pamata 
lukturi” vai opcija S5A4A “LED pamata lukturi”, papildus 
nepieciešams interfeisa komplekts 63122284922)

MINI LED papildus lukturu turētāju komplekts

Papildus interfeisa komplekts, modeļiem ar LED pamata 
lukturiem

MINI LED projektoru komplekts

Cena
499,62

604,50

136,57

604,50

136,57

131,57

120,62

Akcijas cena
358,70

434,00

98,05

434,00

98,05

94,46

86,60

MINI Clubman (F54)



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Kods
MINI  Hatch 3-durvju (F56), MINI Hatch 5-durvju (F55), MINI Cabrio (F57)

51192339038

33502412586

tikai kopā ar:
34116772117
33406858534
33326768884
31306798530
31306862826
31306868240
7119905032

11122360845

11122359628

11122359631

11122360847

tikai kopā ar :
18302349677

vai arī:
18302355304

34112352872

Nosaukums
MINI priekšējā bampera papildus uzliku komplekts, 
melns (modeļiem ar opciju S3A1A “JCW aerodinamiskais 
komplekts” un bez opcijas S508A “PDC”)

MINI piekares komplekts “JCW PRO” (modeļiem bez 
opcijas S223A “Electronic damper control”)

papildus uzstādīšanas materiāli 4gb.
papildus uzstādīšanas materiāli 2gb.
papildus uzstādīšanas materiāli 2gb.
papildus uzstādīšanas materiāli 2gb.
papildus uzstādīšanas materiāli 6gb.
papildus uzstādīšanas materiāli 2gb.
papildus uzstādīšanas materiāli 2gb.

MINI JCW “Tuning kit” (F55 Cooper S ar B48 dzinēju)

MINI JCW “Tuning kit” ( F56 / F57 Cooper S ar B48 
dzinēju)

MINI JCW “Tuning kit” ( F56 / F57 Cooper S ar B46 
dzinēju)

MINI JCW “Tuning kit” (F55 Cooper S ar B46 dzinēju)

MINI izpūtēja uzlika “Carbo” (nepieciešami 2 gab.)

MINI izpūtēja uzlika “Chrome” (nepieciešami 2 gab.)

MINI JCW Sporta bremžu sistēma (modeļiem ar 17” vai 
lielākiem riteņu diskiem)

Cena
458,03

1878,09

16,23
21,94

2,78
7,69

23,22
21,85

1,42

2553,62

2553,62

2553,62

2553,62

358,08

115,54

2220,74

Akcijas cena
328,84

1348,37

11,65
15,75
2,00
5,52

16,67
15,69

1,02

1833,37

1833,37

1833,37

1833,37

257,08

82,96

1594,38



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Kods
MINI Countryman (R60), MINI Paceman (R61)

51192180855

51160415373

51160415374

51162157403

51162157404

51162157405

51162157406

51162162748

51162162749

51162162750

51162162751

51160415075

Nosaukums Cena
2360,87

394,51

394,51

97,45

97,45

97,45

97,45

97,45

97,45

97,45

97,45

97,45

Akcijas cena
1694,98

283,23

283,23

69,96

69,96

69,96

69,96

69,96

69,96

69,96

69,96

69,96

MINI JCW aerodinamiskais komplekts (Tikai R60 
modeļiem bez opcijām 235, ZSP un 3AR)

MINI sānu kreisā atpakaļskata spoguļa uzlika “Carbon” 
(Modeļiem bez opcijas 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata 
spoguļi”)

MINI sānu labā atpakaļskata spoguļa uzlika “Carbon” 
(Modeļiem bez opcijas 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata 
spoguļi”)

MINI sānu labā atpakaļskata spoguļa uzlika “ORANGE” 
(Modeļiem bez opcijas 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata 
spoguļi”)

MINI labā spoguļa uzlika “ORANGE” (Modeļiem bez 
opcijas 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI kreisā spoguļa uzlika “GREEN” (Modeļiem bez 
opcijas 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI labā spoguļa uzlika “GREEN” (Modeļiem bez opcijas 
313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI kreisā spoguļa uzlika “YELLOW” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI labā spoguļa uzlika “YELLOW” (Modeļiem ar opciju 
313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI kreisā spoguļa uzlika “ORANGE” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI labā spoguļa uzlika  “ORANGE” (Modeļiem ar opciju 
313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI kreisā spoguļa uzlika “UNION JACK” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Kods
MINI Countryman (R60), MINI Paceman (R61)

51160415076

51162147673

51162147676

51160415117

51160415120

51132184056

51132184057

51132184058

51132184060

51132184062

63212221486

tikai kopā ar
63132221503

51132254023

51132254028

63122338554

Nosaukums Cena
97,45

97,45

97,45

97,45

97,45

146,19

146,19

146,19

146,19

146,19

277,95

123,26

54,55

54,55

499,62

Akcijas cena
68,27

68,27

68,27

68,27

68,27

104,96

104,96

104,96

104,96

104,96

199,55

88,49

39,17

39,17

358,70

MINI labā spoguļa uzlika “UNION JACK” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI kreisā spoguļa uzlika “BLACK JACK” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI labā spoguļa uzlika “BLACK JACK” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI kreisā spoguļa uzlika “CHECKERED” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI labā spoguļa uzlika “CHECKERED” (Modeļiem ar 
opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata spoguļi”)

MINI spārnu uzliku komplekts “UNION JACK” 

MINI spārnu uzliku komplekts “BLACK JACK” 

MINI spārnu uzliku komplekts “GREEN”

MINI spārnu uzliku komplekts “ORANGE”

MINI spārnu uzliku komplekts “YELLOW”

MINI R60 “Black Line” aizmugurējais lukturu komplekts

MINI R60 “Black Line” pagrieziena radītāji priekšējos 
spārnos

MINI R60 “Black Line” priekšējā luktura kreisā uzlika

MINI R60 “Black Line” priekšējā luktura labā uzlika

MINI LED dienas gaitas lukturu komplekts



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Kods
MINI (R56 / R57 / R58 / R59)

51160415373

51160415374

51160415375

51160415376

51130415377

51130415378

51120404945

63212221487

Nosaukums Cena
394,51

394,51

394,51

394,51

487,69

406,24

747,54

307,21

Akcijas cena
283,24

283,24

283,24

283,24

350,13

291,66

536,69

220,56

MINI sānu kreisā atpakaļskata spoguļa uzlika “Carbon” 
(Modeļiem bez opcijas 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata 
spoguļi”)

MINI sānu labā atpakaļskata spoguļa uzlika “Carbon” 
(Modeļiem bez opcijas 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata 
spoguļi”)

MINI sānu kreisā atpakaļskata spoguļa uzlika “Carbon” 
(Modeļiem ar opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata 
spoguļi”)

MINI sānu labā atpakaļskata spoguļa uzlika “Carbon” 
(Modeļiem ar opciju 313 “pielokāmie sānu atpakaļskata 
spoguļi”)

MINI JCW bagažnieka vāka uzlika “Carbon”

MINI JCW dzinēja pārsega gaisa ieplūdes lūkas uzlika 
“Carbon” (tikai Cooper S modeļiem ražotiem no 02.2007)

MINI JCW aizmugurējā bampera uzlika “Carbon” 
(modeļiem ar opcijām 3A1 “JCW aerodinamiskais 
komplekts” vai ZE3 “ aerodinamiskais komplekts”)

MINI “Black Line” aizmugurējais lukturu komplekts 
(modeļiem ar opciju 3A1 “JCW aerodinamiskais 
komplekts”)



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Kods
MINI (R56 / R57 / R58 / R59)

tikai kopā ar
51132254740

51132254895

63212320380

tikai kopā ar
51132254740

51132254895

63122338554

Nosaukums Cena

50,66

50,66

256,01

50,66

50,66

499,62

Akcijas cena

36,37

36,37

183,80

36,37

36,37

358,70

MINI “Black Line” priekšējā luktura labā uzlika

MINI “Black Line” priekšējā luktura kreisā uzlika

MINI “Black Line” aizmugurējais lukturu komplekts 
(modeļiem bez opcijas 3A1 “JCW aerodinamiskais 
komplekts”)

MINI “Black Line” priekšējā luktura labā uzlika

MINI “Black Line” priekšējā luktura kreisā uzlika

MINI LED dienas gaitas lukturu komplekts



Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Stils 499
205/45R17 88V
Dunlop SP Winter Sport 4D ROF*
RFT   
RDC i
36112349711

Stils 519
225/45R17 91H
Dunlop SP Winter Sport 4D ROF*
RFT   
RDC i
36112409043

Komplekta cena Komplekta cena2564,87 2809,13
Komplekta akcijas cena Komplekta akcijas cena1381,08 1512,61

RFT - Runflat riepa. RDC i - automobiļiem ar precīzo riepu spiediena mērīšanu. 

MINI  Hatch 5-durvju
(F55) 3-durvju (F56) 2014 - 2017

MINI  Clubman
(F54) 2015 - 2017

Iegādājoties ziemas riteņu komplektu, glabāšana mūsu RIEPU UN RITEŅU VIESNĪCĀ  
līdz nākamajai ziemas sezonai (30.11.2017.) bez maksas!

IZDEVĪGI!

SAPRĀTĪGS LĒMUMS.
Kal ratus ziemā, ragavas – vasarā! Pavasara noliktavas tīrīšanas piedāvājums oriģinālajiem 
MINI ziemas riteņu komplektiem par īpašām cenām! 



Akcijas atlaides netiek summētas ar pastāvīgi noteiktajām klientu atlaidēm un stundas likmi pēcgarantijas un 
5+ vecuma automobiļiem. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visas cenas šajā bukletā norādītas, iesk. PVN.

Oficiālais MINI pārstāvis un serviss Latvijā Inchcape MINI
Dārzciema ielā 64a, Rīgā
Tālr.: 67828600, e-pasts: office@inchcape.lv
www.mini.lv

Jūsu MINI ziemas riepas vai riteņi ir uzticami kalpojuši Jums šajā ziemā, tāpēc piedāvājam 
tiem labu atpūtu pavasara / vasaras sezonā mūsu RIEPU UN RITEŅU VIESNĪCĀ. Mainot 
vasaras riepas, Jūsu ziemas riepas uzglabāsim bez maksas. Mainot riteņus, uzglabāsim 
Jūsu ziemas riteņu komplektu par pusi no cenas.

LAIKS ATPŪTAI.


