
INSTALLATION INSTRUCTION
FOR ULTER-SPORT REAR DIFFUSOR

For ALFA ROMEO GIULIETTA

INSTRUKCJA MONTAŻU
DOKŁADKI ZDERZAKA

DO ALFA ROMEO GIULIETTA

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.

D100-412



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 (three on each side)
Odkręcić wkręty mocujące nadkola tylne 
do skorupy zderzaka (trzy z każdej strony)

Remove the bolt holding the rear bumper to the mudguard
(one on each side)
Odkręcić śrubę nośną mocującą zderzak do nadkola tylnego.
(po jednej z każdej strony).

Remove the rear lamps (be very careful during this process)
Zdjąć lampy tylne odkręcając jedną śrubę mocującą i wyciągając 
lampę do tyłu samochodu.
Lampy trzymają się na kołkach kulistych w tworzywowych gniazdach.

Remove four screws from the bottom of the bumper
Odkręcić cztery wkręty mocujące zderzak z dołu do wsporników 
pasa tylnego.

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

Take the rear bumper off by disconnecting the plastic clips
Once the rear bumper is loosen disconnect the electric
sockets
Zdjąć zderzak wyczepiając zatrzaski z błotników tylnych i pod 
lampami.
Podczas zdejmowania zderzaka należy rozłączyć kostki 
elektryczne które pojawia się po odchyleniu skorupy zderzaka.

Detach the OEM diffuser from the rear bumper
Zdemontować oryginalną dokładkę zderzaka.
Wyczepić zatrzaski i odkręcić wkręty mocujące na końcach.



Mount the Ulter-Sport Diffuser to the Rear Bumper.
Założyć dokładę Ulter-Sport na tylny zderzak.

Use some screw to secure the top of the diffuser to the rear bumper.
Use drill to make holes at the sides of the diffuser and screw the sides to the bumper
Za pomocą wkrętów zablokować dokładkę w kilku miejscach. 
(co drugi lub trzeci wąs montażowy) 
Nawiercić otwory na końcach dokładki pod dwa wkręty mocujące do zderzaka.

Mount the rear bumper back on the car (use reverse steps).
Zamontować zderzak w kolejności odwrotnej do demontażu.

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 (cztery sztuki) 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.

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

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

https://youtu.be/TzD6AlYZvVc
https://youtu.be/TzD6AlYZvVc
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+clean+a+tailpipe
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+clean+a+tailpipe

