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Škoda Felicia Facelift, 04/98 - 09/00
Škoda Felicia Combi Facelift, 04/98 - 09/00

Typ 20404

Stand: 09/2012

Obsah balení:
1 x sportovní maska z ABS černá metalíza s připevněnou

pozinkovanou černě komaxitovanou mřížkou z tahokovu
1 x ocelové táhlo
1 x návod k lakování
1 x návod k montáži

Lieferumfang:
1 x Sportgrill aus ABS, schwarz mit Metall-Streckgitter,

verzinkt und schwarz pulverbeschichtet.
1 x Entriegelung aus Metall
1 x Montageanleitung
1 x Lackierhinweis

Hinweis
1.
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Gute Fahrt wünscht MilotecAuto-Extras

: Bitte beachten Sie den beil.Lackierhinweis.
Die Original- Haubenverriegelung ausbauen.
Befestigungsschrauben ( 8 Stck.) entfernen.
Original-Haubenverriegelung durch den mitgelieferten Milotec

Entriegelungszug austauschen.
Den Milotec Sportgrill mit den Original-Schrauben nach

gründlicher Justierung festschrauben.

Upozornění:
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Demontujte táhlo otevírání kapoty vytlačením z plastové
příchytky.

Postupně demontujte 8 šroubů, kterými je maska připevněna
ke kapotě vozu.

Originální táhlo nahraďte táhlem dodaným spolu se sportovní
maskou Milotec.

Původními šrouby připevněte sportovní masku Milotec a po
jejím vystředění jí dotáhněte.

Při lakování dbejte přiloženého návodu pro
lakování.

MilotecAuto-Extras Vámpřeje šťastnou cestu!

MONTAGEANLEITUNG

Sportgrill

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:
1 x grille de sport en ABS, noir, avec grille en métal déployé,

zinguée et revêtue de poudre noire.
1 x déverrouillage en métal
1 x instructions de montage
1 x instructions de vernissage

Note :
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Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !

Veuillez observer les instructions de vernissage ci-jointes.

Démonter le déverrouillage de capot d'origine.

Enlever les vis de fixation (8 pièces).

Remplacer le déverrouillage d'origine par le déverrouillage
Milotec ci-joint.

Après l'avoir soigneusement ajustée, visser la grille de sport
Milotec à l'aide des vis d'origine.

Grille de sport

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Sportovní maska

ATEST

1951
8SD

FITTING INSTRUCTIONS

The pack contains:
1 x ABS sports grill, black with metal rib mesh,

galvanized and black powder-coated.
1 x metal release
1 x fitting instructions
1 x painting instructions

Note:
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MilotecAuto Extras wishes a pleasant drive !

Please observe the enclosed painting instructions.

Remove the original engine-hood release.

Remove fastening screws (8 pieces).

Exchange original engine-hood release by supplied Milotec
release pull.

Tighten the Milotec sports grill with the original screws after
thorough adjustment.

Sports grill

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!


