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Nová ponuka produktov presvedčí sviežimi farbami, autentickým
dizajnom a dôrazom na trvalú udržateľnosť.
Mníchov. Nezameniteľný štýl britskej prémiovej značky MINI fascinuje
nielen na ceste. Produkty kolekcie MINI Lifestyle Collection 2021
vysielajú jasný signál radosti zo života, alebo aj „joie de vivre“ a prinášajú
prémiovú kvalitu a individualitu do každodenného života aj do
voľnočasových aktivít. Vyznačujú sa jasným a priamočiarym dizajnom,
premyslenými detailmi, vysoko kvalitným spracovaním a výberom
materiálov s trvalo udržateľným prívlastkom. Kolekcia MINI Lifestyle
Collection 2021 prináša textílie pre veľkých aj malých fanúšikov MINI,
tašky a doplnky, praktických pomocníkov pre každodenný život a mobilitu
ako aj produkty pre deti.
Ako zvyčajne, je tu široká ponuka produktov, ktoré sú vyrobené postupmi
obzvlášť priateľskými k životnému prostrediu alebo z recyklovaných
materiálov. Nadčasový dizajn a trvácnosť vysoko kvalitných produktov
tiež korešponduje s princípom trvalej udržateľnosti. Vizuálne akcenty
tvoria svieže farby a výrazné dizajnové témy. Prvky súčasných modelov
MINI sa objavujú na produktoch kolekcie MINI Lifestyle Collection 2021.
K nim patria varianty vo farbách modrá Island Blue a žltá Energetic
Yellow charakteristickej pre MINI Electric a predovšetkým dynamické
prelínanie farieb, ktoré sa bezpochyby inšpirovalo novou strechou
Multitone Roof modelov MINI.
Nové textílie: organická bavlna, svieže farby, nezameniteľný dizajn
MINI.
Nové textílie kolekcie MINI Lifestyle Collection 2021 sa vyznačujú
sviežimi farbami a jasným, nezameniteľným dizajnom, čím reprezentujú
autentický štýl značky. Pohľad púta najmä prelínanie farieb inšpirované
inovatívnym farebným vyhotovením strechy MINI 3-dverového a MINI 5dverového. Na dámskom tričku MINI Wordmark Gradient T-Shirt
Women's (odporúčaná cena 29,00 €) a na pánskom tričku MINI Wing
Logo Gradient T-Shirt Men's (odporúčaná cena 29,00 €) sa farebné
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kombinácie modrá Island Blue/čierna Black a sivá Grey/žltá Energetic
Yellow predvádzajú v tom najlepšom svetle. Novinkami v ponuke sú aj
dámske tričko MINI 3D Stripes Wing Logo T-Shirt Women's
(odporúčaná cena 29,00 €) a pánske tričko MINI 3D Stripes Wing Logo
T-Shirt Men's (odporúčaná cena 29,00 €) s nápadným vzorom 3D
prúžkov na hrudi.
Skvelý vzhľad sa predstavuje aj v malých veľkostiach: dôkazom je
napríklad nová mikina pre deti MINI 3D Car Sweatshirt Kids
(odporúčaná cena 39,00 €) s motívom autíčka na prednej časti s
fascinujúcim menivým efektom. Obrázok MINI mení farby podľa uhla
pohľadu pozorovateľa. Všetky tričká a mikiny z kolekcie MINI Lifestyle
Collection 2021 sú vyrobené v Portugalsku zo 100-percentne organickej
bavlny s UV ochranou. Mäkký džerzej a pohodlný strih zaručujú vysoký
komfort pri nosení.
K ďalším novým produktom kolekcie MINI Lifestyle Collection 2021
patria dámska bunda MINI Lined Jacket Women's (odporúčaná cena
130,00 €) a pánska bunda MINI Lined Jackets Men's (odporúčaná cena
130,00 €). Sú naozaj všestranné a zároveň štýlové. Bundy majú ľahkú
výplň a tak ochránia nositeľa aj v chladnejšom počasí. Vonkajší materiál je
takmer nekrčivý, takže aj po pobyte v tesnom batožinovom priestore sa
rýchlo vráti do bezchybnej formy.
Individuálny štýl hneď od začiatku: nové produkty pre deti.
Štýlové produkty pre najmenších fanúšikov MINI sú už dlho
neoddeliteľnou súčasťou každej kolekcie MINI Lifestyle Collection.
Novinkou aktuálnej ponuky je súprava MINI Bibs Gift Set (odporúčaná
cena 35,00 €). Atraktívna darčeková sada obsahuje tri podbradníky
rôznych farieb, každý s jedinečným vzhľadom. Roztomilo spracované
motívy buldoga a autíčka nestratia nič zo svojho šarmu MINI, ani keď sa
pridá pár škvŕn od kaše či mlieka.
Nápadný sieťovinový dizajn krášli najnovšie verzie čiapok, ktoré ochránia
fanúšikov MINI pred príliš intenzívnymi slnečnými lúčmi. Kolekcia MINI
Lifestyle Collection 2021 prvý krát obsahuje aj pokrývku hlavy pre deti:
čiapku MINI Mesh Kids Cap (odporúčaná cena 17,00 €).
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Štýlovo navrhnuté, trvalo udržateľne vyrobené: nové doplnky.
Starostlivo vybrané materiály a vysoko kvalitné spracovanie zaisťujú, že
doplnky z kolekcie MINI Lifestyle Collection 2021 sú udržateľné a budú
majiteľovi dlho robiť radosť. Recyklované plasty, porcelán a kamenný
papier patria k materiálom, ktoré prispievajú k odolnosti produktov.
Farebnosť a dizajn určujú svieže akcenty.
Napríklad najnovšia verzia dáždnikov z kolekcie MINI Lifestyle
Collection 2021 spája súčasný dizajn s dokázanou trvalou udržateľnosťou.
Dáždniky MINI Gradient Foldable Umbrella (odporúčaná cena 35,00 €)
aj MINI Gradient Walking Stick Umbrella (odporúčaná cena 35,00 €)
majú kryciu časť vyrobenú zo stopercentne recyklovaného PET. Prelínanie
farieb od modrej Island alebo žltej Energetic Yellow po bielu vytvára na
všetkých nových dáždnikoch v ponurom počasí ozajstné svetlo nádeje.
Zodpovedne vyberané materiály a nový vzhľad sa spájajú aj v
poznámkovom bloku MINI Gradient Notebook (odporúčaná cena 15,00
€). Stránky sú vyrobené z kamenného papiera, ktorý sa vyrába z vápenca
zomletého na prach. Táto surovina je vlastne odpadovým produktom v
lomoch a je dostupná takmer v nevyčerpateľnom množstve. Kamenný
papier je možné vyrobiť aj spôsobom obzvlášť priateľským k životnému
prostrediu: bez drevených vlákien a vody a so značne nižšími nákladmi na
energie z porovnaní s výrobou konvenčného papiera. Špeciálnou črtou
nového poznámkového bloku s gumou na zatváranie a s mäkkým
povrchom je farebné prelínanie na stránkach — na výber v modrej Island
alebo žltej Energetic Yellow.
Ďalším novými produktmi v kolekcii MINI Lifestyle Collection 2021 sú
šnúrka MINI Signet Lanyard (odporúčaná cena 9,50 €) prvý krát s
votkaným vzorom a hrnček MINI Gradient Cup (odporúčaná cena 12,00
€) dostupný vo dvoch farebných variantoch, zvonka s farebným prelínaním
v modrej Island alebo žltej Energetic Yellow. Navyše sú stohovateľné,
takže efektívne využitie priestoru, typický znak MINI, teraz postupuje aj
do kuchyne. Novinkou v ponuke sú aj prívesky na kľúče MINI Wing
Logo Enamel Keyring (odporúčaná cena 19,00 €) a MINI Wordmark
Enamel Keyring (odporúčaná cena 19,00 €). Je to kombinácia kože, laku
a farebného krúžku na kľúče.
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Cestovný vankúš MINI Travel Pillow (odporúčaná cena 19,00 €), ktorý sa
v ponuke objavuje prvýkrát, odporúčame ako praktického spoločníka na
cestovanie, ktorý poskytne pohodlie nielen na dlhších cestách. Nafukovací
vankúš je nenáročný na skladovanie a má prateľnú obliečku z mäkkého
bavlneného džerzeja.
Tašky a kufre v novom dizajne, vyrobené z trvalo udržateľných
materiálov.
Nové tašky z kolekcie MINI Lifestyle Collection 2021 prinášajú svojou
sviežou farebnosťou štýlové akcenty do každodenného života a to či už na
nákupoch alebo na krátkych výletoch. Výrazné farebné prelínanie v modrej
Island alebo žltej Energetic Yellow teraz charakterizuje aj vzhľad
peňaženky MINI Gradient Wallet (odporúčaná cena 39,00 €), taštičky
MINI Small Gradient Pouch (odporúčaná cena 19,00 €), nákupnej tašky
MINI Gradient Shopper (odporúčaná cena 29,00 €) a športovej cestovnej
tašky MINI Gradient Duffle Bag (odporúčaná cena 75,00 €). Všetky sú
vyrobené z hydrofóbneho plátna a je na nich pogumovaný nápis MINI v
kontrastnej farbe.
Kolekcia MINI Lifestyle Collection 2021 ponúka aj trvalo udržateľnú
alternatívu k tvrdým kufrom. Je ňou kufor MINI Contrast Zipper Soft
Luggage (odporúčaná cena 160,00 €). Rovnako ako cestovná taška MINI
Contrast Zipper Traveller Bag (odporúčaná cena 120,00 €) je flexibilná
a mäkké zvlnené puzdro je vyrobené z recyklovaného PET. Čierna
batožina sa otvára a zatvára nápadným zipsom v kontrastnej bielej a
energickej žltej farbe.
Všetky produkty kolekcie MINI Lifestyle Collection 2021 sú dostupné u
vybraných predajcov MINI. Je možné objednať ich aj online na stránke
www.shop.mini.de.
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny pre nemecký trh. Môžu
sa líšiť v závislosti od trhu a miesta predaja.
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Kontakt:
BMW Slovenská republika
Milan Stupka
Corporate Communications Manager
Mobil: 00 421 903 28 34 97
E-mail: milan.stupka@bmwgroup.com
www.press.bmwgroup.com/slovak

Média web stránka: www.press.bmwgroup.com/slovak
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com
BMW Group
BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad
najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka
aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31
výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac
ako 140 krajinách.
BMW Group zaznamenal v roku 2020 celosvetový predaj viac než 2,3 mil. osobných
automobilov a viac než 169 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2020 činil zisk pred
zdanením 5,222 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 98,990 miliardy eur. BMW
Group k 31. decembru 2020 zamestnával po celom svete 120 726 spolupracovníkov.
Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní.
Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie
spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval
komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku
BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v
Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre
dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na
slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:
Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a
Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija
Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum
Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.
Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v
Bratislave.
Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.
Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach
a v Žiline.

