
INSTALLATION INSTRUCTION
FOR ULTER-SPORT REAR DIFFUSOR

For VW Golf MK8

INSTRUKCJA MONTAŻU
DOKŁADKI ZDERZAKA

DO VW Golf 8

- w niektórych przypadkach proces montażu wymaga indywidualnego dopasowania części

technologia termoformowania zakłada niewielką odchyłkę wymiaru i kształtu poszczególnych sztuk

- warunki prawidłowego montażu powinny zakładać dostęp do podstawowego zaplecza

technicznego ( narzędzia )

- zalecany montaż przez wykwalifikowane osoby ze znajomością zagadnień technicznych

- in some cases, the assembly process requires individual fitting corrections of parts

*due to thermoforming there may be a slight deviation in size and shape of the diffuser elements

- the conditions for proper assembly should assume access to basic technical facilities (tools)

- assembly should be performed be a qualified person (with the knowledge of technical issues)

D129-346

Zalecenia ogólne:

Recommendations:



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.
Odkręcić tylne koła

Remove the pins that hold the rear mudguards to the rear bumper
Odkręcić wkręty mocujące nadkola tylne do zderzaka 

Remove the bolt holding the rear bumper, hidden behind the mudguard
Odkręcić mocowanie zderzaka odchylając nadkole 

Remove bottom screws. 
Odkręcić dolne śruby mocujące.

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

Remove center diffuser catch holders from the bumper .
Wypiąć kołki montażowe środkowej części mocowania dyfuzora do nadwozia.



Detach the sides of the bumper.
Wyczepić poszycie boczne zderzaka z zatrzasków.
Catches placement .
Lokalizacja zatrzasków.

Remove the rearbumper and disconnect the parktronic sensors.
Zdjąć zderzak oraz odłączyć instalację czujników cofania.

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

REMOVE THE OEM DIFFUSER – use caution while pressing out the catches.
Zdemontować fabryczny dyfuzor – ostrożnie wyczepić zatrzaski dokładki.

IN ORDER TO MOUNT ULTER-SPORT DIFFUSER CUTOUT IN THE BUMPER IS NECESSARY.
ZAMONTOWANIE DOKŁADKI ULTER-SPORT WYMAGA PODCIĘCIA ORYGINALNEGO ZDERZAKA.



Mount Ulter-Sport diffuser by placing the catches into the bumper slots.
Zamontuj dokładkę Ulter-Sport upewniając się, ze zaczepy wchodzą w szczeliny zderzaka.

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

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

Secure the diffuser by putting screws in at least every third catch/slot.
Zablokuj dokładkę w kilku miejscach za pomocą wkrętów (co najmniej co trzeci wąs montażowy).

Mount the bumper with the diffuser back on the car by reversing the current steps.
Kompletny zderzak zamontować na samochodzie poprzez odwrócenie kolejności dotychczasowych działań.

Once the bumper is back on the car, drill 2 holes in the bottom part of the diffuser.
Using the provided TUBE and BOLT secure the diffuser in place of the OEM catch holders.
Po zamontowaniu zderzaka wykonaj 2 otwory w dolnej części dyfuzora w celu zamontowani go do 
wsporników nadwozia. Zamiast oryginalnych kołków montażowych, użyj dołączonych śrub i tulejek.


