
INSTALLATION INSTRUCTION
FOR ULTER-SPORT REAR DIFFUSOR

For ALFA ROMEO GIULIA

INSTRUKCJA MONTAŻU
DOKŁADKI ZDERZAKA

DO ALFA ROMEO GIULIA

Niniejsza instrukcja stanowi jedynie wskazówki dotyczące instalacji. Zalecamy, aby proces ten
przeprowadziła wykwalifikowana osoba w autoryzowanym warsztacie.
Pamiętaj, aby zachować ostrożność podczas wykonywania tego procesu.

This instruction manual acts only as a guidance for installation. We highly recommend that this
process is performed by a qualified person at an authorised garage.
Remember to take caution while attempting this process.

D100-418



Ensure the vehicle is located on a flat surface and turned off.
Safely raise the vehicle off the ground to access the chassis 
Zanim rozpoczniesz upewnij się że samochód jest w stabilnej pozycji.
Następnie unieś samochód w celu uzyskania dostępu do podwozia.

Remove the rear wheels for better access.
Dla lepszego dostępu zdjąć koła tylne.

Remove the pins that hold the rear mudguards
to the rear bumper (1a & 1b).
Odkręcić wkręty mocujące nadkola tylne 
do skorupy zderzaka (1a i 1b).

Remove the bolt holding the rear bumper(3b)
hidden behind the mudguard (3a).
Odkręcić mocowanie zderzaka (3b) odchylając nadkole (3a).

Remove bottom screws. 
Odkręcić dolne śruby mocujące.

Remove the rear bumper. Unclip the side catch holders (1b, 1c).
Disconnect the PDC plugs (2a).
Zdjąć poszycie zderzaka wyczepiając jego uchwyty boczne (1b, 1c).
Rozpiąć część elektryczną (2a).

Misprints and modifications reserved
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści.

Rear bymper side catch holders.
Uchwyty boczne tylnego zderzaka.

Rear bumper catch holders under the rear lamps.
Zaczepy tylnego zderzaka pod lampami.



Remove the bumper reflectors. 
CAUTION! They are secured with a screw.
Zdemontować odblaski zderzaka tylnego. 
UWAGA! Odblaski mocowane są śrubą od wewnątrz.

Remove the screws located under the reflectors & screws from the inner side of the diffuser.
Odkręcić śruby mocowania dokładki pod lampami odblaskowymi oraz po stronie wewnętrznej zderzaka.

Unclip the diffuser catch holders from its sockets. Remove the OEM diffuser.
Wyczepić zaczepy dokładki z gniazd w poszyciu zderzaka. Zdjąć oryginalną dokładkę.

Position the Ulter-Sport diffuser on the rear bumper and secure with screw in the points shown in 
the photo – this place is then covered by the reflectors. 
Use the provided double sided tape to secure the top lip of the diffuser to the bumper.
Wpasować dokładkę Ulter-Sport do zderzaka i za pomocą wkrętów dokręcić w miejscach pokazanych 
na zdjęciu. Miejsce to jest niewidoczne po zamontowaniu świateł odblaskowych.
Za pomocą dostarczonej taśmy dwustronnej przyklej górną wargę dokładki do zderzaka.

Before proceeding with mounting the Ulter-Sport diffuser please make sure the bumper is clean.
Umyć i odtłuścić zderzak w okolicach montażu dokładki.

Misprints and modifications reserved
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści.

Use small screw to secure the bottom part 
of the diffuser to the bumper.
Małymi wkrętami wzmocnić mocowanie dolnej 
części dokładki do poszycia zderzaka.



In revers steps mount the reflectors to the diffuers and then the rear bumper to the car’s body.
W kolejności odwrotnej zamontować lampy odblaskowe i poszycie zderzaka do pojazdu.

Misprints and modifications reserved
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści.

For support – contact us: 
Skontaktuj się z nami:

+48 508-157-101
ulter@ulter.com.pl

Once the bumper is secured to the car’s body, use drill to make holes at the bottom
of the Ulter-Sport Diffuser to match the mounting points in the rear beam/belt of the car. 
Otwory pod wkręty mocujące dolną część dokładki do wsporników pasa tylnego należy nawiercić po 
umieszczeniu skorupy zderzaka na samochodzie.

Due to possibe distortion in the mounting points on the car we do not make holes in the diffuser
in the production process.
Z uwagi na zniekształcenia wsporników pasa tylnego w pojazdach otworów montażowych nie wykonuje się 
w procesie produkcji dokładek.

Mount the exhaust cover.
Zamontować płytę osłonową tłumika.

*mounting screws are not included in the set
*wkręty nie są dołączane do zestawu

Highlights of the instalation process- video
Instalacja dokładki na samochodzie - filmik

https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+clean+a+tailpipe
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+clean+a+tailpipe

