
MINI SERVISS

GATAVI PLAUKSTOŠAJAM 
PAVASARIM KOPĀ AR MINI.
VAIRĀK SERVISA PIEDĀVĀJUMU. VAIRĀK AKSESUĀRU. 
VAIRĀK SAULES UN PRIEKA.



AIZSARGĀJIET KRĀSOJUMU UN INTERJERU UZ VISIEM 
LAIKIEM.

PRIEKŠROCĪBAS.

Šodienas skarbajā vidē Jūsu automašīnas ārējais krāsojums tiek pakļauts dažādiem 
sārņiem, bet nejauši izlijis šķidrums var sabojāt automašīnas interjeru. Koku sula, UV 
stari, mazgāšanas līdzekļi, skābais lietus, parasta virsmas erozija nozīmē to, ka Jūsu 
transportlīdzeklim nepieciešama aizsardzība, ja vēlaties automašīnai saglabāt izskatu, kāds 
tas bija salonā, automašīnas iegādes brīdī.

Apdraudēts nav tikai ārējais krāsojums. Jūsu, Jūsu ģimenes un mājdzīvnieku automašīnā 
ienestie netīrumi nozīmē, ka arī automašīnas salons var tikt aptraipīts.

Uzziniet vairāk: office@inchcape.lv, tālr.:  67828600 vai 
Inchcape Motors Latvia salonā Rīgā, Dārzciema ielā 64A.
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GARDX AUTOMAŠĪNAS
AIZSARDZĪBAS SISTĒMA.

•

•
•

•

•
•

Saglabā augstas klases sākotnējo izskatu pēc 
katras mazgāšanas
Aizsargā krāsojumu un interjeru
Aizsargā automašīnas vērtību tās turpmākas 
pārdošanas gadījumā
Pastiprina drošību un redzamību slapjos 
braukšanas apstākļos 
Ir sasniedzis Britu standartu EN ISO  2812-5:2007
Sniedz tālāk nododamu 3 gadu garantiju krāsai, 
ādai un audumam

Cena norādīta, iesk. PVN. Pirms GardX produktu uzlikšanas mēs apskatīsim un pārbaudīsim Jūsu automašīnas 
stāvokli un nepieciešamības gadījumā veiksim šos darbus: virsbūves mazgāšana, bituma traipu noņemšana, 
virsbūves pulēšana, salona ķīmiskā tīrīšana. Šo darbu izmaksas sastāda līdz 250 EUR, iesk. PVN. 

GardX automašīnas aizsardzības 
sistēmas cena: 550.00 EUR 

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

Izdevīgi!



SILTĀKO GADALAIKU 
SAGAIDĪŠANAS PRIEKS.

•  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

•  Virsbūves mazgāšana
•  Tīrīšana no metāla putekļiem un ceļu bituma
•  Virsbūves pulēšana
•  Virsbūves apstrāde ar Nanopolimēru
   pārklājumu

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

Programma MINI JET POLI

Programma MINI JET BRILLIANCE+ Programma MINI JET POLI+

Programma JET SPRING+

MINI kopšanas programmas.

Atsvaidziniet sava MINI salona sajūtas, 
krāsas un izskatu.

Nodrošiniet ilgstošu virsbūves 
mirdzumu un aizsardzību ar noturīgu 
Nanopolimēru pārklājumu. 

Atsvaidziniet sava MINI virsbūvi un 
automašīnas apakšdaļu  no sāls un 
netīrumiem.   

Cena: 200,00 EUR

Virsbūves rūsas gadījumā: 
+ 33.90 EUR

Cena: 136,20 EUR
Cena: 297,20 EUR

Cena: 111,90 EUR

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

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

Lūgums rezervēt laiku uz šīm programmām iepriekš pa tālr.: 67828600, pie Inchcape Motors 
servisa pieņēmējiem Dārzciema ielā 64A!

Izdevīgi!

Izdevīgi!



•  Virsbūves mazgāšana
•  Bituma traipu noņemšana
•  Virsbūves pulēšana
•  Virsbūves apstrāde ar Mono Coat keramisko pārklājumu

Programma EVERGLASS MONO COAT
Šis ir Premium klases aizsarglīdzeklis, garantējot noturību līdz 12 mēnešiem.

Mūsdienīgs tehnoloģisks pārklājums efektīvi aizsargās automašīnas virsbūvi no nelabvēlīgiem 
ārējiem apstākļiem. Līdzeklis saglabā savu noturību vismaz 12 līdz 24 mēnešus, nemazinoties 
tā efektivitātei.

Cena: 388,90 EUR

EVERGLASS PREMIUM CERAMIC 
COATINGS.

Papildus keramiskā slāņa uzklāšana, nodrošinot ilgāku kalpošanas laiku 

Cena: 71,20 EUR

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.



•  Virsbūves mazgāšana
•  Bituma traipu noņemšana
•  Virsbūves pulēšana
•  Virsbūves trīskārša apstrāde ar Gold + TopCoat Gold keramisko pārklājumu

•  Virsbūves mazgāšana
•  Bituma traipu noņemšana
•  Virsbūves pulēšana
•  Virsbūves trīskārša apstrāde ar Everglass DIAMANT + Top Coat SAMPLE keramisko pārklājumu

•  Ķīmiska lieto disku vizuālā izskata atjaunošana (neietver krāsošanu)
•  Аpstrāde ar Rim Coat keramisko pārklājumu

Programma EVERGLASS GOLD (3 slāņu)

Programma EVERGLASS DIAMANT 10Н

Programma EVERGLASS RIM COAT 

3 kārtu aizsargpārklājums ar zelta putekļu daļiņām GOLD – Platinum sastāva modificētā 
versija. Vēl vairāk mirdzuma, paaugstināta noturība pret mehāniskiem bojājumiem. 
Darbības ilgums 24 mēneši.

“Everglass Diamant” – inovatīvs aizsargpārklājums ir bāzēts uz nanodimantu izmantošanu. 
Tehnoloģija ar ultradisperso dimanta daļiņu pielietošanu. Pēc cietības pārspēj visus 
eksistējošos aizsargpārklājumus. Jūs patīkami pārsteigs iegūtais spīdums! “Diamant” 
palielina saules gaismas atstarošanas koeficientu no automašīnas lakas krāsas pārklājuma. 
Cietība 10H. Darbības ilgums 24 mēneši.

Jauns un inovatīvs pārklājums automašīnas riteņu diskiem. Piemīt pašattīrošās īpašības – 
diskiem mazāk pielīp netīrumi, kā arī līdzeklis palēnina kaļķakmens nosēdumu veidošanos 
uz disku virsmas.  

Cena: 579,80 EUR

Cena: 629,00 EUR

Cena: 135,90 EUR

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izdevīgi!
Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

Vairāk informācijas pa tālruni 67828600, rakstot e-pastu uz office@inchcape.lv  vai 
apmeklējot Inchcape Motors salonu Dārzciema ielā 64A, Rīgā.



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

Bituma traipu un sāls palieku noņemšana

Rūsas traipu noņemšana     

Ķīmiska lieto disku vizuālā izskata atjaunošana (neietver krāsošanu)

Cena: 33,90 EUR 

Cena: 33,90 EUR 

Cena: 24,90 EUR 

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izdevīgi!
Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

Vairāk informācijas pa tālruni 67828600, rakstot e-pastu uz office@inchcape.lv  vai 
apmeklējot Inchcape Motors salonu Dārzciema ielā 64A, Rīgā.



ĀDAS SALONS – KĀ JAUNS. 
Iesakām vismaz reizi gadā veikt Jūsu MINI ādas salona kopšanu un apstrādi ar ražotāja 
rekomendētajiem līdzekļiem.

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: 167,90 EUR 

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

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

Izdevīgi!

Izdevīgi!



STANDARTA NANOPĀRKLĀJUMS.
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: 74,90 EUR 

SKAISTIE SKATI. 

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.



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 caurskatāmībai. 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. 

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.  

Jūsu MINI automobiļa visu stiklu apstrāde ar nanotehnoloģiju pārklājumu 

Cena: 110,00 EUR 

Izdevīgi!
Standarta nanopārklājums

Premium Gtechniq G1 nanopārklājums

Tikai vējstiklu un priekšējo durvju stiklu apstrāde ar nanotehnoloģiju pārklājumu 

Tikai vējstiklu un priekšējo durvju stiklu apstrāde ar nanotehnoloģiju pārklājumu

Cena: 46,90 EUR 

Cena: 70,00 EUR 

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

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

Izdevīgi!

Svarīgi!

Svarīgi!

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vairāk informācijas pa tālruni 67828600, rakstot e-pastu uz office@inchcape.lv  vai 
apmeklējot Inchcape Motors salonu Dārzciema ielā 64A, Rīgā.



PAVASARA/VASARAS SERVISA PĀRBAUDE.
Drošs un bezrūpīgs ceļš – katru dienu! Uzticiet savu drošību oficiālā MINI servisa profesionāļiem!

BEZRŪPĪBA.

Cenas norādītas, iesk. PVN. Akcijas atlaides netiek summētas ar pastāvīgi noteiktajām klientu atlaidēm un stundas likmi 
pēcgarantijas un 5+ vecuma automobiļiem. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

•  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 ritošās daļas ģeometrijas 
   pārbaude un regulēšana

Programma MEDIUM Programma SUPER

Cena: 49,90 EUR
Cena: 89,90 EUR

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

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

Izdevīgi!

Izdevīgi!



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 oficiālā 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 e-pastu uz 
office@inchcape.lv , apmeklējot 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, 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

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

Izdevīgi!





MINI DZĪVESSTILS:
NEATKĀRTOJAMS, KĀ JŪS PAŠI.
Inchcape Motors Latvia MINI LIFESTYLE veikalā pieejams plašākais oriģinālo MINI 
aksesuāru, ceļojumu, sporta, atpūtas, apģērbu, rotaļlietu un citu MINI kolekciju piedāvājums 
Latvijā. Mūsu pieredzējušais aksesuāru pārdevējs palīdzēs atrast Jums piemērotāko izvēli!

Apmeklējiet arī mini.lv  – te Jūs vienmēr atradīsiet lieliskus speciālos mēneša aktuālāko 
preču atlaižu piedāvājumus, kas ļaus iepriecināt gan sevi, gan tuvākos, kā arī vismazākos 
MINI fanus. 

Gaidīsim Jūs ciemos Inchcape MINI salonā Rīgā, Dārzciema ielā 64A, 2.stāvā.



Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vairāk informācijas pa tālruni 67828600, rakstot e-pastu uz office@inchcape.lv  vai 
apmeklējot Inchcape Motors salonu Dārzciema ielā 64A, Rīgā.

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

Izdevīgi!

MAZAJIEM AKTĪVĀKAJIEM BRAUCĒJIEM.
Īpašas sezonas atlaižu cenas bērnu velosipēdiem, skeitborda dēļiem un bērnu sēdekļiem.

Kods

80932450904

80932450903

80932451011

80932451012

80232460916

80912413798

Nosaukums

MINI bērnu skrejritenis

MINI bērnu trīsritenis

MINI bērnu skrejritenis

MINI bērnu trīsritenis

MINI bērnu skeitbords

MINI saliekams velosipēds

Cena

131,09 €

107,48 €

165,13 €

126,39 €

182,03 €

1095,32 €

Akcijas
cena

91,76  €

75,24 €

115,59 €

88,47 €

127,42 €

766,72 €



ĒRTIEM CEĻOJUMIEM UN 
PAVASARA PIEDZĪVOJUMIEM.

Cenas norādītas, iesk. PVN.

Kods

82712327919

82712327916

82712327922

82732223388

82222449303

Nosaukums

MINI jumta šķērsstieņi F55 5-durvju (tikai ar S386A opciju)

MINI jumta šķērsstieņi F56 3-durvju (tikai ar S386A opciju)

MINI jumta šķērsstieņi F54 Clubman/F60 Countryman

Jumta kaste 320 litri

MINI bērnu autosēdeklis (2/3-12 gadi vai 15-36kg)

(tikai ar S386A opciju)

Cena

321,30 €

321,30 €

321,30 €

685,65 €

615,58 €

Akcijas
cena

224,91 €

224,91 €

224,91 €

479,96 € 

430,91 €

Cenas norādītas, iesk. PVN. Inchcape Motors Latvia patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vairāk informācijas pa tālruni 67828600, rakstot e-pastu uz office@inchcape.lv  vai 
apmeklējot Inchcape Motors salonu Dārzciema ielā 64A, Rīgā.

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

Izdevīgi!



NĀKAMAJAI ZIEMAI – GATAVS!
Speciālas cenas ziemas riteņu komplektiem.

Kal ratus ziemā, ragavas – vasarā! Noliktavas tīrīšanas piedāvājums oriģinālajiem MINI ziemas 
riteņu komplektiem par nebijušām cenām!

Akcijas cena spēkā noliktavā esošajiem riteņu komplektiem ierobežotā skaitā.

Iepazīstieties ar oriģinālo MINI ziemas riteņu klāstu, sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas nodaļas 
speciālistiem pa tālruni 67828600, rakstot e-pastu uz office@inchcape.lv  vai apmeklējot 
mūsu salonu Dārzciema ielā 64A. Mūsu pēcpārdošanas specialisti palīdzēs izvēlēties tieši Jūsu 
MINI modelim piemērotāko komplektu.

Veicot jebkādus darbus Inchcape Motors Latvia servisā, dāvanā saņemsiet kuponu – 30% atlaidei 
mūsu Lifestyle veikalā. 

Izdevīgi!



Stils 508 Jet Black
175/60R16 86H XL
Dunlop SP Winter Sport 
3D ROF
RFT   
RDC i
36 11 2 286 805

Stils 508
175/60R16 86H XL
Dunlop SP Winter Sport 
3D ROF
RFT   
RDC i
36 11 2 349 709

Komplekta
cena

Komplekta
cena 1939,001817,00

Komplekta
akcijas cena

Komplekta
akcijas cena 1199,001124,00

MINI Hatch F55/F56, MINI Cabrio F57

RFT – Runflat riepa.  Radžota – riepa aprīkota ar radzēm.  ♦ –  ziemeļu mīkstā riepa.  RDC i – automobiļiem ar precīzo riepu spiediena mērīšanu.  
FRT – RunFlat riepa.  Bez īpašām atzīmēm – Eiropas standarta ziemas riepa.  Riteņiem bez RFT papildus vēlams iegādāties riepu remonta komplektu.

SIA Inchcape Motors Latvia tiesīgs izmainīt norādītās cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Riteņu komplektācijās un piedāvājuma klāstā iespējamas izmaiņas. Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Stils 510 Black
185/50R17 86H XL
Dunlop SP Winter Sport 
3D ROF
RFT 
RDC i
36 11 2 349 710

Stils 499
205/45R17 88V XL
Dunlop SP Winter Sport 
4D ROF
RFT  
RDC i
36 11 2 349 711

Komplekta
cena

Komplekta
cena2423,00 2544,00

Komplekta
akcijas cena 1498,00

Komplekta
akcijas cena 1573,00

Riepu remonta komplekts 

71 10 2 333 675
Komplekta
cena 178,00
Komplekta
akcijas cena 116,00



Stils 519
225/45R17 91H
Pirelli Winter Sottozero 
3 r-f
RFT
RDC i 
36 11 2 456 819

Stils 519
225/45R17 91H
Dunlop SP Winter Sport 
4D ROF
RFT
RDC i 
36 11 2 409 043

Stils 519
225/45R17 91R
Nokian R2 FRT
FRT
RDC i  ♦

36 11 2 414 434
Komplekta
cena

Komplekta
cena

Komplekta
cena2726,002787,00 2908,00

Komplekta
akcijas cena

Komplekta
akcijas cena

Komplekta
akcijas cena1686,001723,00 1798,00

MINI Clubman F54

RFT – Runflat riepa.  Radžota – riepa aprīkota ar radzēm.  ♦ –  ziemeļu mīkstā riepa.  RDC i – automobiļiem ar precīzo riepu spiediena mērīšanu.  
FRT – RunFlat riepa.  Bez īpašām atzīmēm – Eiropas standarta ziemas riepa.  Riteņiem bez RFT papildus vēlams iegādāties riepu remonta komplektu.

SIA Inchcape Motors Latvia tiesīgs izmainīt norādītās cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Riteņu komplektācijās un piedāvājuma klāstā iespējamas izmaiņas. Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Riepu remonta komplekts 

71 10 2 333 675
Komplekta
cena 178,00
Komplekta
akcijas cena 116,00



Stils 530
225/55R17 97H
Goodyear Ultra Grip 8 
Performance
STD 
RDC i 
36 11 0 048 007
Komplekta
cena 2666,00
Komplekta
akcijas cena 1648,00

MINI Countryman F60 

Stils 531 Black
225/55R17 97H
Bridgestone Blizzak 
LM001 RFT
RFT
RDC i 
36 11 0 048 010
Komplekta
cena 2787,00
Komplekta
akcijas cena 1723,00

RFT – Runflat riepa.  Radžota – riepa aprīkota ar radzēm.  ♦ –  ziemeļu mīkstā riepa.  RDC i – automobiļiem ar precīzo riepu spiediena mērīšanu.  
FRT – RunFlat riepa.  Bez īpašām atzīmēm – Eiropas standarta ziemas riepa.  Riteņiem bez RFT papildus vēlams iegādāties riepu remonta komplektu.

SIA Inchcape Motors Latvia tiesīgs izmainīt norādītās cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Riteņu komplektācijās un piedāvājuma klāstā iespējamas izmaiņas. Cenas norādītas EUR, iesk. PVN.

Stils 529 Black
225/50R18 95H
Bridgestone Blizzak 
LM001 RFT
RFT
RDC i 
36 11 0 048 011
Komplekta
cena 3632,00
Komplekta
akcijas cena 2246,00

Riepu remonta komplekts 

71 10 2 333 675
Komplekta
cena 178,00
Komplekta
akcijas cena 116,00


