
1: Garantii katkeb kui kõrgus on reguleeritud ettenähtud piirmäärast madalamaks.

2: Esisilla ja tagasilla kõrgus on reguleeritav (keere amordi peal).

3: Esisilla ja tagasilla kõrgus on reguleeritav (esisillal keere amordi peal, tagasillal kaasas tarvikud vedru kõrguse reguleerimiseks).

4: Eraldi saadaval ka stabilisaatori ühendused.

5: Stabilisaatori kinnitused tuleb vahetada kui madaldatakse rohkem kui 40mm

6: Kui parema veovõlli läbimõõt on üle 42mm, väheneb maksimaalne madaldus 15mm võrra kataloogis näidatuga võrreldes.

7: Juhul kui sõiduki varustuses on AMR (Audi Magnetic Ride), tuleb see deaktiveerida.

8: Ei sobi nelikveolisele mudelile.

9: Ainult sõidukitele ilma nivooreguleerijata. 

10: Ainult sõidukitele, millel on ESP.

11: Stabilisaatori vardad kaasas.

12: Ainult sõidukitele, millel puudub EDC.

13: Esisilla amort keermestatud reguleerimiseks, tagasild tuleb reguleerida torsioonvardast. 

14: Esisilla amort keermestatud reguleerimiseks, tagasilla madaldus on fikseeritud (amordid+madaldusvedrud).

15: U kinnitusega tagaamordiga sõidukitele.

16: Esisilla ja tagasilla kõrgus reguleeritav, mõlema silla madaldamiseks tarvikud kaasas. Ei ole keermestatud amordikorpusega. 

17: Sõidukitele ilma elektrooniliste amortideta. 

18: Esisilla kõrgus reguleeritav (keermestatud amordikorpus), tagasild ei ole reguleeritav.

19: Ainult sõidukitele, millel on üheosaline lehtvedru tagasillas. Kui sõidukil on kaheosaline lehtvedru, tuleb see asendada üheosalisega. 

20: 6 astmeliselt reguleeritav tagasild.

21: Kui sõiduk on tehasest tulnud sportvedrustusega, on reaalne maksimummadaldus kataloogist näidatust suurem. 

22: Tagasild reguleeritav, esisilla kõrgus tuleb reguleerida torsioonvardast.

23: Komplekt sisaldab vaid esisilla osi. 

24: Kui paigaldate komplekti sõidukile, millel on originaalveljed ja -rehvid, võib tarvis minna ka veljeflantse.

25: Osadel juhtudel tuleb tagasilla korrektuurpoldid vabastada, et saavutada maksimaalne võimalik madaldus. 

26: Sõltumatu kõrguse reguleerimine esiamortide alumistel kinnitustel.

27: Sõltumatu kõrguse reguleerimine tagaamortide alumistel kinnitustel.

28: Komplektis on ka 2 esisilla camber plate'i.

29: Paigaldamisel on vajalikud originaalamordid. Tuleb lõigata ja keevitada vastavalt kasutusjuhendile.

30: Kasutamiseks ainult koos coilover komplektidega.

31: Komplekt sisaldab 4 amorti, 2 tagavedru, 2 tagavedru reguleerimistarvikut ja ka reguleerimistööriista.

32: Osadel juhtudel on vajalik kasutada teatud originaalosi, ei sisaldu komplektis.

33: Sobib ka M-Technik vedrustusele.

34: V8 mootoriga ja/või EDC'ga auto puhul on vaja kasutada teatud originaalvaruosi.




