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MINI COOPER, D, ONE MODEL 2001–2013 UPGRADE 

REVOLUTIONAIRE UITVINDING & CONCEPT? 

Zeg je MINI, dan zeg je modern, eigentijds, stoer, eigenzinnig, snel 

en Brits.
 

  

Wilt u ook uw MINI een upgrade geven met nieuw model achterlichten? 
Dan is deze Mini Cooper ombouw informatie pakket absoluut iets voor u. 

 Met deze unieke upgrade informatie kunt u ook uw MINI voorzien van 
het nieuwste model MINI achterlichten.  

Alle benodigde verlichtingsfuncties zijn reeds geïntegreerd in het huidige 
systeem. 



 

MINI COOPER nieuw model achterlichten  

voor iedere type MINI Cooper, D of One. 

 
 

Als je in een nieuw model Mini wilt rijden kun je natuurlijk een nieuwe 
kopen. Hier hangt echter geen bescheiden prijskaartje aan. Daarom is 
het veel voordeliger om je Mini te voorzien van een upgrade.  

Dat bespaart je de aanschaf van een andere/nieuwe Mini, waarvoor je 
waarschijnlijk veel moeite moet doen om de oude Mini weer te verkopen/ 
of in te ruilen.  

Dus upgraden van je huidige Mini is de meest logische en goedkoopste 
oplossing waarbij je twee vliegen in een klap maakt, namelijk waarde 
verhoging en het visuele aspect. 
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Je huidige Mini upgraden !!

 

Schoonheid zit hem in de details. Een kleine aanpassing kan al de beste 
handling zijn bij het upgraden van je huidige Mini.  

Bent je uitgekeken op je Mini in het algemeen en wil je je Mini upgraden, 
dan zal de Mini achterlicht aanpassingen van het oude model naar het 
nieuw model een enorme aderlating zijn voor je Mini.  

De upgrade en metamorfose van je Mini ligt hiermee binnen handbereik!  
Echt Mini liefhebbers gewoon doen, vandaag nog, je zult er geen spijt 
van krijgen. Dit garandeert een fris uiterlijk voor uw bolide. 
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Waarom gaan voor de MINI COOPER nieuw model achterlichten: 

• Uniek upgrade van de gehele Mini naar nieuw model uiterlijk 
• De Mini krijgt een veel vollere en bredere uitstraling 
• Volledig nieuw en sportief uiterlijk van de auto 
• Persoonlijke genoegdoening over uw Mini 
• Tijd voor verandering van uw Mini 
• Het maakt ieder Mini écht mooi  
• Iedere standaard Mini in één klap uniek maken 
• Weer rijden in de Mini waar je trots op bent 
• Geeft de Mini direct klasse en allure 
• De Mini weer zien met andere ogen 
• Gevoelens van trots, blijdschap en voldoening borrelen weer op 
• Mini transformeren naar een heuse blikvanger 
• De Mini achterkant oogt meteen een stuk mooier 
• Trost om blijven kijken naar je Mini 
• Het doet de uitstraling van jouw Mini veel goed 
• Je zult versteld staan van het resultaat aan de Mini 
• Een belevenis die je Mini echt moet ondergaan 
• Je krijg je Mini mooier en nieuwer weer terug 
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Realistische montage 

 
• Zeer eenvoudige montage 
• Montage is zelf te realiseren 
• Gebruikt dezelfde techniek/systeem van uw huidige Mini m.b.t. de 

richtingaanwijzers, achterlichten, mistachterlichten en remlichten 
• Geen technische bedrading en/of aansluitingen 
• De Mini behoudt de originele MINI standaardkwaliteit 
• Upgraden hoeft helemaal niet zo duur te zijn 
• Relatieve goedkope upgrade  
• Waarde verhoging van de Mini 
• Geen lange zoektocht of research verrichten 
• Geen tijd en energie verliezen aan oplossingen bedenken 
• Niet het wiel overnieuw uitvinden 
• Geen sociaal media raadplegen voor antwoorden 
• Beste en snelste manier om je Mini te upgraden/vernieuwen 



 
 

 
 

 
Mini Cooper Achterlichten Ombouw Informatie Pakket 

 
Het zeer uitgebreid, informatief, visueel, vanuit onderzoek en opgedane 
ervaring samengesteld pakket m.b.t. de montage van nieuw model 
achterlichten op iedere Mini bj. 2001-2013 zal u per mail worden 
toegestuurd. 

 
Wat krijgt u allemaal opgestuurd?  
 

• Uitgebreid montage, demontage en benodigdheden informatie 
• Tientallen montage foto’s en close up foto’s 
• Bouw tekeningen en schetsen 
• Video’s 
• Gebruiksaanwijzingen en montage informatie 
• Alle informatie m.b.t. de Mini Cooper Achterlichten en Sierranden 

F55, F56 en F57 
• Alle informatie gerangschikt in mappen 
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Overzicht Informatie Pakket mappen  
 

• Ter Informatie Mini Project 
• Introductie Oud Model Verlichting Mini Cooper 
• Nieuw Model Achterlichten Mini Cooper F55, F56, F57 
• Benodigdheden en tools 
• Demonteren Buiten Glas Paneel van de behuizing 
• Resultaat Demontage Plastic Glas Paneel 
• Voorbewerking Binnen Paneel 
• Bij Gebruik Binnen Paneel deze Vast tapen 
• Monteren Achterlichten op Mini Cooper 
• Eindresultaat Before & After 
• Eindresultaat Montage Mini Cooper 
• Achterlichten Verlicht 
• Chromen Sierrand 
• Mini Cooper Video 
• Links Mini Cooper Parts 
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