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MINI MAJA OOTAB SIND 
KÜLLA

MINI-INIMESED JA MINA
MINI-inimesed, nii noored kui ka vanemad, mulle väga sümpaatsed inime-
sed, mõtlevad mõnusaid mõtteid ja teevad ägedaid tegusid. Iga päev meie 
ümber, ent sageli me ei märkagi seda. Iga päev sünnivad meie ümber väi-
kesed ja suured imed, milles MINI-inimestel on oma oluline roll. Ja eelkõige 
just neil, kes on valinud oma neljarattaliseks sõbraks MINI.

Miks ma nii arvan? Sest ma tean. MINI-inimesed on sama erilised nagu 
MINI, sest nad julgevad oma erilisust välja näidata. Olen vahel mõelnud, 
kas mina olen MINI-inimene. Olen küll. Vahetevahel, aga mitte alati. Meis 
kõigis on peidus tubli annus MINI-inimest, iseasi, kui palju me laseme seda 
välja paista. Iga kord, kui tunnen endas ära MINI-inimese, inspireerib elu 
mind korraga palju rohkem. Elu on sel hetkel elusam, maitsvam, värvilisem!

Miks ma sellest räägin? MINI on end tänaseks oma uues kodus hästi sisse 
seadnud ja paljud MINI-inimesed on leidnud tee siia. Mullu avatud MINI uus 
maja võeti soojalt vastu. Head tagasisidet pälvis ka MINI maailma uudiseid 
kajastav infokiri „Minu MINI“, mis eelmisel aastal esmakordselt ilmavalgust 
nägi. Jätkame uudiste vahendamist, sest MINI teeb suuri tegusid üle ilma 
ning julgeb ka oma erilisust välja näidata. 

Tänu sellele, et BMW Grupp jätkab aktiivselt MINI brändi arendamist, saab 
MINI suuremat tähelepanu Eestiski. Sel aastal alustame United Motorsi uue 
autokeskuse ehitamist Tartusse, arvestades MINI klientide vajadustega. 
Lõuna-Eestisse rajatav uus esindus hakkab vastama BMW Grupi kvalitee-
distandardile. Modernse müügisalongi kõrval täiustame oluliselt remondi ja 
hoolduse võimalusi, et pakkuda kõigile MINI-inimestele senisest paremaid 
tingimusi oma neljarattalise sõbra eest hoolitsemiseks. 

Kes MINI-ga lähemalt kokku puutunud, teab kinnitada, et MINI peidab 
endas varjatud võimeid, mida esmapilgul ei märka – ei välisel vaatlusel 
ega sisse istudes. MINI näitab oma tõelist palet vaid MINI-inimestele. MINI 
võimed tulevad esile aktiivses kasutuses, sest MINI on vaatamata väikestele 
mõõtmetele väga võimekas tegema suuri tegusid. Tegelikult ongi MINI suu-
reks kasvanud: üha laienev mudelivalik on nihutanud MINI juba keskklassi 
autode segmenti nii mõõtmetelt kui ka funktsioonidelt. Inimeste kasvav huvi 
MINI suhtes nii meil kui mujal lubab ennustada, et MINI peidab endas suurt 
potentsiaali. 

Kuidas see minusse puutub? Minu meelest oleks kõigile hea, kui MINI-
inimesi tuleks juurde. MINI kannab universaalseid väärtusi ja suurendab 
sallivust. Nagu juba kord öeldud: sõltumata vanusest, soost, ametikohast, 
elustiilist või maailmavaatest – midagi maagilist peitub meie kõigi jaoks 
MINI olemuses. See on tegelikult just täpselt seesama eriline, mis on peidus 
igas MINI-inimeses, õigupoolest igaühes meist.

Kui miski mind argipäevas häirib, otsin enda seest üles MINI-inimese. 
Loomingulise, elurõõmsa, uudishimuliku, mängulise, vahel pöörase, samas 
ka mõtliku, mõistliku, mõnusa inimese. Ja neil hetkedel taban end mõttelt, 
miks ma ei võiks kogu aeg olla MINI-inimene. Meil kõigil on see võimalus.

Nii on. MINI on.

Kaljo Karilaid
juhatuse liige
AS United Motors

Noorusliku ja energilisena armastab MINI maja kõikvõimalikke külalisi, 
kiiret elutempot ja head muusikat. Tõelist naudingut aga pakub MINI maja 
külaliste silmadele - selle seinte varjus on stardivalmis hulgaliselt erinevaid 
ja värvikaid versioone maailma kõige stiilsemast sõiduvahendist.
Tule ja vaata järgi. Sina oledki veel puudu.

Fotod: Rego Rooste
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United Motors AS, Paldiski mnt 108, 13522 Tallinn, tel 659 3722, e-post mini@mini.ee
www.unitedmotors.ee/mini
www.mini.ee
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Iluuisutaja Johanna Allik lausa särab, 
pakatab energiast. Märksõnad, mis Johan-
nat iseloomustavad, on ilu ja uisutamine. 
Kahtlemata, Johanna ja iluuisutamise 
vahele saab panna võrdusmärgi, sest 
iluuisutamine ongi kogu tema elu. 

Ajasime Johannaga juttu elust ja tippspor-
dist ning tema seatud sihtidest. Jagame 
neid mõtteid ka Sinuga, hea MINI sõber, 
sest MINI-ga on Johannal oma eriline 
suhe. Ja kõigil, kellel on suhe MINI-ga, on 

midagi ühist. 

Vaatamata oma noorele eale on 22-aastasel 
Johannal rääkida väga liigutav lugu jäägitust 
pühendumisest, andekusest ja edust, vigas-
tustest, läbikukkumisest, ebaõnnest ja õnne 
taasleidmisest ning uuest algusest. Kõlab esma-
pilgul nagu muinasjutt! Tegelikult jutustab see 
lugu Johanna elust ja eneseleidmise teest ning 
sisemisest tulest, millega ta sütitab ka teisi 
enda ümber positiivsusega. Johanna läbielatud 
kogemused ongi need, mis on toonud talle tar-
kust ja küpsust, oskuse kuulata ennast ja näha 
igas olukorras positiivset.

Johannal on võime sütitada positiivsusega 
mitte ainult lähedasi ja sõpru, vaid ka publikut, 
isegi konkurente. Kuidas ta seda teeb, peab ise 
nägema, sest seda ei saagi sõnades väljendada. 
Ja näha võib seda kõige paremini liuväljal, kus 
tavaelus üsna vaoshoitud olemisega Johanna 
muutub otsekui teiseks inimeseks: väljen-
dusrikkaks, emotsionaalseks, hingestatuks, 
meisterlikuks uisukaunitariks.

Unistus uisutamisest

Johanna tegi esimesed sammud uiskudel juba 
päris pisikesena, lausa 5-aastaselt. Tal on ette 
näidata hea hulk kõrgeid poodiumikohti nii 
Eestist kui ka rahvusvahelistelt võistlustelt: ala-
tes noore ja lootustandva üksiksõitja aegadest, 
jäätantsu perioodist kuni viimase hooajani väl-
ja, mil ta alustas taas võistlemist üksiksõidus. 
Just seda peetakse iluuisutamise ringkondades 

erakordseks, kui keegi tuleb jäätantsust tagasi 
üksiksõitu – see on raske, paljude jaoks täiesti 
võimatuna näiv samm, mille Johanna ette võttis 
ja ära tegi.
Ent enne kui ta selleni jõudis, enne kõiki neid 
eneseületusi – õigemini kogu aeg – on teda 
toitnud unistus uisutamisest. „Uisutamine on 
minu maailm. Eestis veel üsna vähetuntud ala ei 
ole mulle üksnes sport, vaid kunst ja looming, 
milles saan end vabalt väljendada. Uisutamine 
on mind kujundanud selleks, kes ma täna olen,“ 
mõtiskleb Johanna, kui temaga ühel päikeselisel 
päeval vestleme. 

Unistus tipust

Lapstalent jätkas edu ka täiskasvanute klassi 
jõudes: treenis mitu korda päevas, käis koolis, 
treeninglaagrites ja võistlustel. „Iluuisutamises 
on kõige olulisem oskus libiseda,“ selgitab Jo-
hanna. „Mulle on libisemisoskus, hea koordinat-
sioon ja tantsulisus looduse poolt kaasa antud. 
Ma lihtsalt armastan liuelda, pöörelda, hüpata!“ 
Noorelt tippsportlaseks saanud Johanna unistas 
juba olümpiamängudest, kuid siis tulid tagasi-
löögid. 

Johanna kasvuiga algas 14-aastaselt ning 
see tõi kaasa suured muutused. Koos keha 
muutumisega läks ka füüsiliselt kõik kordades 
raskemaks, tekkisid vigastused, emotsionaalsed 

kõikumised. Nagu Johanna ise ütleb: „Sporti-
mise ja iluuisutamise armastamine muutus üha 
raskemaks.“ Ning 2011. aasta sügisel saadud 
vigastus pani tema suurtele lootustele lõpliku 
põntsu – arstid seadsid tulevikutähe fakti ette: 
kas lõpetad hüppamise ja uisutamise või oled 
mõne kuu pärast ratastoolis…
See tõmbas üksiksõitja karjäärile kriipsu peale. 

Johanna oli sügavas masenduses ega teadnud, 
mida edasi teha. Siis tuli pakkumine proovida 
jäätantsu. 

Kuid septembris otsustas uus partner oota-
matult koostöö lõpetada ja see lõi Johannal 
lõplikult jalad alt.

Ta tundis, et on andnud endast nii palju 
tippspordi nimel, tuues ohvriks oma eraelu, 
õpingud ja kodu, ning korraga olid jõuvarud 
otsas. Johanna ütles vanematele, kes teda olid 
alati kõiges täielikult toetanud, et rohkem ta ei 
suuda. Jäätantsu karjäär lõppes sama ootama-
tult nagu tema üksiksõitja karjäär. Johanna 
mõtles, et ei astu enam kunagi jääle!

Unistus võimatust

Elust pärit muinaslugu sai aga oma jätku. 
Johanna ema, kes asutas oma tütre sportlas-
tee alguses iluuisutamisvarustuse müügiga 
tegeleva fi rma JIV Sport, rakendas tüdruku 
ettevõttes tööle. Tuleb vaid emade tarkust imet-
leda! Oskuslikult tütre muremõtteid hajutades 

KUI MA OLEKSIN ALLA ANDNUD 
VÕI LÕPETANUD, OLEKS JÄÄNUD 
KRIPELDAMA, ET MIS SIIS KUI…

JOHANNA ALLIK. ILU + UISUTAMINE = ILUUISUTAMINE
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oli ema tellinud Johannale ka uued üksiksõit-
ja uisud ning ühel päeval andis ta need üle. 
„Mine sõida niisama, see ju meeldib sulle!“ 
meenutab Johanna oma ema sõnu. Johanna 
läks ja uisutas. Üksiksõitja ajast oli nii palju 
muutunud, kehakaal oli teine, kõik oli teine. 
„Ma ei olnud selleks ajaks mitu kuud uisutanud 
ja see oli nii vabastav tunne. Olin tagasi enda 
maailmas ja lihtsalt nautisin!“ kirjeldab Johanna 
erilist hetke. Ta polnud viis aastat teinud ka 
ühtegi hüpet, kuna arst ei lubanud ja ise polnud 
julgenud, ent nüüd otsustas ta uuesti proovida. 
Kuigi keha oli raske, lihased veel mäletasid. Ta 
hakkas iga päev uisutama ja hüppama, lihtsalt 
enda jaoks. 

2014. aasta lõpp tõi Johanna sportlasteele uue 
pöörde. Kui ta hüppas oma esimese 2,5 aksli, 
juhtus seda nägema endine trennikaaslane 
Jelena Glebova. Sellest päevast muutus kõik. 
Ehkki Johanna vorm oli vilets ning ühtegi ees-
märki polnud, tegi Jelena ettepaneku koostada 

Johannale kavad, nii lühikava kui ka vabakava. 
Unistus võimatust saigi teoks.

Unistus edust

Täna ütleb Johanna uhkusega hääles, et ta on 
elanud üle raske kasvuea ja üleminekuperioodi 
ning tulnud tagasi võistlussporti. „Tunnen oma 
keha paremini kui kunagi varem. Olen teinud 
vigu ja oskan neid nüüd teadvustada,“ sõnab ta 
enesekindlalt naeratades. „Nüüd ma tean, mis 
on õnnetunne!“ Eelmise hooaja lõpuks jõudis 
Johanna uuesti iluuisumaailma tippklassi lävele, 
täitis Euroopa meistrivõistluste normi ning pool 
MM-i normist ja lõpetas hooaja Rahvusvahelise 
Uisuliidu (ISU) edetabelis 66. kohal.

Unistus olümpiast

Tagasitulek suurde sporti mööda raskemat teed 
– jäätantsust üksiksõitu – on tõstnud 

Johanna aktsiaid. „Jäätantsust üksiksõitu 
tulijaid maailmas sisuliselt polegi. Jäätantsus ei 
ole ju hüppeid, kuid üksiksõidus peab sportlase 
füüsis olema väga tugev,“ selgitab Johanna. 
„Paljud uisutajad ei saa isegi aru, kuidas üldse 
on võimalik jäätantsust üksiksõitu tagasi min-
na. Minu kogemus näitab, et kõik on võimalik, 
kuid selleks peab olema väga tugev tahe ning 
jäägitu armastus selle ala vastu.“

Iluuisutamine on subjektiivne ala, kus lisaks 
tehnilistele oskustele on määrav tähtsus ka 
sportlase isiksusel. Publik ja kohtunikud on võt-
nud Johanna hästi vastu, sest ta oskab nendega 
suhelda jääl – ta naudib võistlemist ning talle 
meeldib jääl olles mäng publiku ja kohtunikega, 
ning see hakkab silma. „Jääl jutustan ma oma 
loo – iga minu kava väljendab seda, mida olen 
läbi elanud. Ma elan kavasse sisse täielikult 
ning väljendan jääl kõiki elus kogetud emot-
sioone,“ paotab Johanna ust oma hingesoppi. 
Oma trumbiks peab ta ise aga eelkõige piruette 

ning kolmekordseid hüppeid, just neid tehnili-
selt kõige keerukamaid.

Johannal on unistusi, mida ta hoiab vaid endale. 
Kuid on ka neid, mida valmis jagama. „Sport-
like eesmärkidega võib tihtipeale olla nii, et 
kui liialt rõhud lõppeesmärgile, ei pruugi sa 
sinna jõudagi,“ kostub tema jutust pisike annus 
ebausku. Järgmistest taliolümpiamängudest 
Lõuna-Koreas Johanna väga rääkida ei taha. 
„Näen silme ees muidugi olümpiarõngaid, aga 
ma olen seadnud endale igapäevased eesmär-
gid, mida täidan. Minu eesmärk on olla parim, 
aga kuidas sinna jõuda, koosneb väikestest 
detailidest. Kui mõni detail logiseb, siis mootor 
tervikuna ei toimi.“

Unistus positiivsusest

Eks see paralleel kehtib hästi ka autode puhul, 
tunnistab Johanna, kes valis enda esimeseks 
autoks MINI perekonna pisikese ja nobeda 

2-ukselise mudeli MINI One. Valiku tegemine 
ei olnud raske, ütleb ta nii muuseas: „Olen au-
tospordifänn ja alguses mõtlesin võimsa turbo-
mootoriga auto peale. Siis nägin linnas MINI, 
läksin proovisõidule ja otsus oligi tehtud.“

MINI võitis Johanna südame just oma disaini, 
mõõtmete, sõiduomaduste ning positiivsuse 
poolest. „MINI on mu sõber,“ ütleb Johanna 
ning lisab, „ta nimi on Tommy.“ Johanna sõidab 
päevas oma sõbraga kuni 200 kilomeetrit ja 
roolis olemist ta naudib. „Ma ei ole vist kõige 
naiselikum juht – mulle meeldib kiirendada, 
kurve võtta, aktiivselt sõita,“ lausub ta. „Kuulan 
autos ka väga palju muusikat, linnapiirist välja 
jõudes keeran muusika valjemaks ja vahel 
laulan kaasa.“

Nii nagu Johanna pole päris tavaline tipp-
sportlane ega päris tavaline autojuht, ei ole ta 
ka päris tavaline inimene. Johanna on väga 
positiivne inimene ning pakatab energiast, 
et seda positiivsust teistega jagada. Ükskõik, 
milliseks kujuneb Johanna üksiksõitja karjäär, 
plaanib ta kindlasti jääda seotuks iluuisutami-
sega ning spordiga laiemalt ka edaspidi.

Loe kogu artiklit: 
www.unitedmotors.ee/minumini

MA LIHTSALT ARMASTAN 
LIUELDA, PÖÖRELDA, HÜPATA!
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ÜLE ELU SUURUSES. UUS MINI CLUBMAN. 
Kui sa tahad elult palju ning sul on palju ka vastu anda, siis on uus MINI Clubman just sulle sobivaks kaaslaseks. Pere, sõbrad, töö 
ja hobid – kogu sinu elu mahub lahedalt uuenenud ja suurenenud MINI Clubmani. MINI Clubman teab, et sul on palju tegemist ning 
püüab seepärast muuta su elu nii mugavaks kui võimalik. Tuled sa näiteks käed kotte täis, siis avab ta ise tagaukse, piisab vaid 
kergest jalaviipest auto tagaosa all. Tagauks, muuseas, on kaheosaline, mis on isegi MINI-de seas haruldane. Uus MINI Clubman ei ole 
enam „mini“ – uus MINI Clubman on rohkem kui ruumikas!
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MINI CLUBMAN
LIISINGU KUUMAKSE ALATES 281 €.
MINI CLUBMAN COOPER. HIND 24 100 €.
Kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 0%, jääkväärtus 25%, 
intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,92%.
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MINI CABRIO.

AVATUD MAAILMALE. AVATUD ARMASTUSELE. 
Kui MINI on tavaliste autode keskel eristuv ja silmapaistev, siis uus MINI Cabrio tõuseb esile MINI teiste mudelite seast. See on 
vaieldamatult erakordne saavutus. Kui MINI ise on kaunis ja vabameelne, siis MINI Cabrio on tõeline „tuulepea“, mille avatud katus 
lausa kutsub seiklema ja vahetult elu nautima. Erakordne on ka uue MINI Cabrio katus, mida sa võid kasutada kolmes eri positsioonis 
– kinnisena, avatuna või nö „päikesekatusena“, mis jätab katusele umbes 40-sentimeetrise ava, kust tuuleõhk pääseb sõitjate põski 
paitama. Katus käib üles-alla vähem kui 20 sekundi jooksul ilma autot peatamata.  Lähenevatest vihmapilvedest annab sulle varakult 
teada Rain Warner-vihmahoiatus, mis on osa MINI Connected XL Journey Mate-rakendusest. Turvalisuse tagab õnnetuse korral 
esmapilgul nähtamatu RollOver - turvasüsteem, mis auto ümberminekul aktiveerub sekundi murdosa vältel, hoides nii ära hullema. 
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MINI CABRIO 
LIISINGU KUUMAKSE ALATES 239 €.
MINI CABRIO COOPER. HIND 24 100 €.
Kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%, jääkväärtus 25%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,95%.
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MINI COUNTRYMAN
MINI Countrymanil pole midagi ühist meie maaeluga seostuvate kummikute, väljaveninud kampsunite ja dressidega. Pigem lõhnab siin väärika inglise 
tviidi, naturaalse naha ja aromaatse piibutubaka järele. Või annavad siin tooni hoopis disainerteksad, angooravill ning moekad parfüümid. Linlikult 
edevast välimusest hoolimata ei jäta täisverelise SUV-i mõõtu välja andev MINI Countryman sind hätta ei metsa- ega külavaheteel. Eriliselt sõiduvees 
tunnevad ennast seal muidugi MINI Countrymani nelikveolised mudelid Cooper ALL4, Cooper D ALL4, Cooper S ALL4 ja Cooper SD ALL4 ning 
ülivõimas John Cooper Works ALL4.  
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*MINI Countryman erimudeli TASUTA lisavarustus sisaldab: multifunktsioonlülitid roolil, nahkkattega sportrool, signalisatsioon, välispeeglite pakett, 
veluurist põrandamatid, automaatselt tumenevad sise- ja välispeeglid, sportiste juhile ja kaassõitjale, hoidikute pakett, armatuuri dekoratiivliistud Dark 
Silver, sport nupp, parkimiskontroll (PDC), automaatne kliimaseade, pardaarvuti, valgustite pakett, LED udutuled, häälkäsklused, raadio MINI Visual 
Boost, mobiiltelefoni hands-free süsteem koos USB audiosisendi ja Bluetooth funktsiooniga, MINI Connected, MINI Navigatsioonisüsteem, valged 
suunatuled, nahk-/tekstiilpolster Parallel Line.

SUPERSUUREL MINIL ON 
SUPERSUUR SOODUSTUS. 
MINI COUNTRYMANIGA SAAD 
NÜÜD 7870 € VÄÄRTUSES 
LISAVARUSTUST TASUTA.*

MINI COUNTRYMAN
LIISINGU KUUMAKSE ALATES 197 €.
MINI COUNTRYMAN ONE. HIND 19 950 €.
Kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 20%, jääkväärtus 25%, intress 1,95%, krediidikulukuse määr 2,02%.
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ORIGINAAL. UUEL KUJUL.
Originaalne MINI ehk kõigi teiste MINI-de esiisa on ajaga teinud ülivõimsa känguruhüppe oma algsest olekust 21. sajandisse. Hoolimata aga 
kaasaegsetest kommunikatsioonivõimalustest või särtsakatest aga säästlikest mootoritest on ta endiselt jäänud oma püsiväärtuste juurde, milleks on 
elurõõm, seikluslikkus ja isepäisus. 3-ukseline MINI on läbi aastate jäänud reipaks rõõmurulliks, milles on sul linnatänavatel ringi kruiisida sulaselge 
lust.

MINI ONE
LIISINGU KUUMAKSE ALATES 217 €.
MINI ONE. HIND 18 650 €.
Kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 0%, jääkväärtus 25%, 
intress 1,95%, krediidikulukuse määr 2,01%.
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RUUMIKAM. RÕÕMSAM.
MINI uksed on alati valla uuele ja põnevale ning mida rohkem on uksi, seda põnevam ja värvikam on elu. 5-ukselise MINI avar kabiin mahutab rohkelt 
sinu sõpru-tuttavaid või spordivarustust ja kraami matkamiseks ning hobideks. Pikendatud salong lisab tagaistmele üle 72 mm jalaruumi, mis tähendab 
mõnusamat äraolekut ka pikemasäärelistel sõitjatel. Kas sind ja sinu elu veavad edasi säästlikult särtsakas 1,2-liitrine bensiinimootor või 2-liitrine 
võimas diisel või midagi, mis nende vahepeale jääb – seda otsustad juba sina ise.

MINI ONE
LIISINGU KUUMAKSE ALATES 227 €.
MINI ONE 5-UKSELINE. HIND 19 560 €.
Kasutusrendi periood 60 kuud, sissemakse 0%, jääkväärtus 25%, 
intress 1,95%, krediidikulukuse määr 1,99%.
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MINI JOHN COOPER WORKS.
Mida me saame lisades disainiikoonile puhtaverelisi võidusõidugeene? Loomulikult MINI John Cooper Works´i! 

MINI koostöö John Cooperiga algas juba 50 aastat tagasi ning selle perioodi sisse mahub mitmeid MINI võite rahvusvahelistel jõu- ja kiiruskatsetel sh 
kolm esikohta Monte Carlo rallil. See aga on juba tänaseks ajalugu. Peale John Cooper Works’i (JCW) ühinemist BMW-ga on viimase fenomenaalsed 
TwinPower Turbo mootorid avanud MINI Cooperitele hoopis uued ja põnevamad perspektiivid. 

MINI John Cooper Works pole aga ainult sportlikult tuunitud mootor või jõuline välimus. See on ka auto momentaalne reaktsioon argiliikluses, 
välkkiired pidurid, millele võib 101% kindel olla, ning auto hiilgav kontrollitavus keerukates olukordades. Ja kõige tipuks - ainult koos MINI John 
Cooper Works välisdisainipaketiga saadaolev Chilli Red leegitsevpunane kerevärv on maasikaks, sellel... mitte vahukooretordil, vaid põrgulikult 
ahvatleval piprakaunal.
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MINI JOHN COOPER WORKS. HIND ALATES 30 150 €.
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ALATI HEADES KÄTES.
MINI SERVICE.

Selleks, et su MINI veel pikki aastaid sulle oma seltskonda pakuks, on väga oluline, et sa oma MINI eest korralikult hoolt 
kannaksid. See tähendab seda, et sinu MINI-le tuleb õigeaegselt teostada korralised hooldused ja ülevaatused. MINI omanikud 
pole reeglina nii rikkad, et kasutada odavaid ja sealjuures küsitava väärtusega teenuseid, mistõttu tasub oma neljarattaline 
lemmik usaldada vaid selleks väljaõppinud spetsialisti hoolde, samuti kasutada vajadusel ainult originaalosi. Lisaks pakub MINI 
Service sulle võimalust oma MINI veelgi isikupärasemaks muuta, kasutades originaallisavarustust. Uuri MINI Service teenuste 
kohta lähemalt United Motorsi MINI klienditeenindajalt.
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PIDEVALT 
KÄEULATUSES.
MINI MOBILE CARE.
Kui sinu autol tekib teel olles rike, mis takistab edasisõitu, võta 
ühendust MINI Mobile Care autoabiga. MINI Mobile Care on välja 
töötatud spetsiaalselt sinu ja su MINI jaoks, et tagada kõrged standardid 
nii ebatõenäolise juhtumi kui ka rikke korral. See on ulatuslik valik 
autoabiteenuseid kogu Euroopas. Lihtsalt helista +372 699 8001, et saada 
ühendust MINI Mobile Care’iga ööpäevaringselt, 365 päeva aastas.

Kõikidele alates 01.01.2009 registreeritud uutele MINIdel kehtib alates 
esmase registreerimise kuupäevast viis aastat MINI Mobile Care laiendatud 
autoabiteenus. Sina jätka vaid oma teekonda.
 
MINI Mobile Care teenuspaketi kõigi võimalustega tutvu lähemalt: 
www.unitedmotors.ee/MINI-mobile-care.



MINI JALGRATTAD. 
Kindlasti tuleb sinu teekondadel ette teid ja radu, mida 
mööda MINI-ga parimagi tahtmise juures edasi ei saa. 
Sellistes situatsioonides aitavad sul edasi veereda 
kaherattalised MINI-d – kvaliteetsed ja kokkupandavad 
jalgrattad, mis mahuvad mugavalt ka sinu MINI pagasiruumi. 
Mine ja valluta maailma!

MINI KOKKUKLAPITAV 
JALGRATAS
80 91 2 298 370 | LIME | 590 €
80 91 2 211 854 | MUST | 550 €

18 #MINUMINI  2016/2017

MINI LIFESTYLE.
MINI LOGO LINE KOLLEKTSIOONI TOOTED.
Oma head ja valitud maitset võid väljaspool MINI rooli üles näidata MINI rõivaste või aksessuaaridega. Mütsid, T-särgid, jakid, sallid, aga ka 
termoskruusid ja arvutikotid on kõik varustatud sinu lemmik MINI minimalistliku ja maitseka logoga. Näita julgelt välja, millega sa sõidad.
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Liikumine tähendab tihtipeale ka reisimist. Ja MINI-ga reisid sa 100% stiilselt, sest MINI pakub sulle lahedaid 
ning praktilisi reisikohvreid ja -kotte, mis on spetsiaalselt kujundatud MINI disainerite poolt ning moodustavad 
harmoonilise terviku sinu sõiduvahendiga. Loomulikult võid nendega oma stiili näidata ka lennujaamades või 
sadamates.

 A. MINI PILOT KOHVER
  80 22 2 287 991 | 175 €

 B. MINI STYLE KOTT, MUST
  80 22 2 287 992 | 75 €

 C. MINI DUFFLE KOTT, PUNANE
  80 22 2 294 747 | 49 €

 D. MINI DUFFLE KOTT, KULD
  80 22 2 344 529 | 49 €

 E. MINI DUFFLE KOTT, HÕBE
  80 22 2 294 752 | 49 €
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United Motors AS
Paldiski mnt 108, 13522 Tallinn
tel 659 3700, e-post mini@mini.ee
www.unitedmotors.ee/mini
www.mini.ee

MINI MAAILM ULATUB MAANTEELT 
ELUTUPPA - TULE JA TUTVU MINI 
ELUSTIILITOODETEGA MINI MÜÜGISALONGIS

Hinnad sisaldavad käibemaksu. United Motors AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
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GO MINI RC WOLF PULDIGA AUTO
80 45 2 327 867 | 39 €

MINI VIHMAVARI FASHION 
80 23 2 287 976 | 39 €

MINI TERMOS, WHITE
80 28 2 345 774 | 19 €

MINI CHRONOGRAPH KÄEKELL 
80 26 2 338 764 | 142 €

I LOVE MINI KRUUS, VALGE
80 23 2 148 916 | 11 €

MINI KOLMERATTALINE
LASTE JALGRATAS
80 93 2 360 453 | 98 €

MINI BULLDOG MÄNGUKOER, SUUR
80 23 2 345 770 | 45 €

MINI BLACK JACK KÄEKELL
80 26 2 220 869 | 75 €

MINI BABY RACER, CHILI PUNANE
80 93 2 327 826 | 99 €

MINI BABY RACER, PRONKS
80 93 2 321 123 | 99 €

MINI BULLDOG PADI 
80 23 2 151 557 | 25 €

MINI MÄNGUAUTOD
80 45 2 336 807 | 6 €
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