
Seat: Altea i Toledo III 

Instrukcja poglądowa jak rozebrać drzwi przednie kierowca/pasażer. Zanim rozpoczniesz… ☺ zastanów się czy jesteś w 

stanie złożyć drzwi samodzielnie ! 

 

1. zdejmujemy osłonę głośnika, mocowana jest na „wcisk” wystarczy delikatnie podważać od góry lub od strony słupka, 

następnie podważamy równo w koło aby nie połamać zaczepów. Poniżej częściowo zluzowane zaczepy. 

 



 

2. odkręcamy głośnik, zamocowany jest na 4 śrubach. Po wykręceniu śrub i wysunięciu głośnika odpinamy wtyczkę 

instalacji audio. 

 



 

3. Demontujemy osłonę „lusterka” wewnętrzną, od góry trzyma ją zatrzask – tylko górę osłony uderzamy tak aby 

mniej więcej w osi szyby odsunęła się od słupka drzwi. Na dole osłonki znajdują się plastikowe zatrzaski które 

powinny zadziałać jak „zawias”. 

   



 

Odpinamy instalację elektryczną lusterka.  

 

4. Zdejmujemy rączkę z klawiszami „sterującymi” opuszczaniem szyby. 

Używamy np. plastikowego śrubokręta, lub innego narzędzia którym operujemy w taki sposób aby nie pozostawić 

rys oraz zniekształceń na elementach rączki !   

Rączka składa się z 3 elementów: osłonka, górna część z klawiszami, ramka mocująca skręcona z tapicerowanym 

boczkiem od środka. 

Najlepiej operację rozpocząć od strony zawiasów, delikatnie podważając kolejne zatrzaski, dolna część osłonki 

powinna zejść minimalnie w dół.  Czynność wykonujemy powoli, nie śpiesząc się ! Na końcu osłonkę odciągamy do 

siebie (z lewej strony jest plastikowa część wchodząca w otwór – dla tego nie ciągniemy w dół tylko do siebie).  



  

 

 

Pozostało jeszcze wymontować klawiaturę z przyciskami do sterowania szybami. Klawiatura = górna część rączki odchodzi 

do góry…  zaczynamy od lewej strony delikatnie przechodząc w kierunku zawiasów…. Możemy też rozpiąć wtyczkę od 

klawiatury, nie jest to jednak niezbędne, jest zapas kabla.. Wtyczkę wypinamy zwalniając blokadę, w żadnym wypadku nie 

można szarpać !  (jasny plastik „dzyndzel” przesuwamy następnie można wyjąc wtyczkę). 

 



 

 

 



 

 

Boczek tapicerowany wraz z 3-cim elementem rączki jest przykręcony dwoma śrubami do drzwi. Odkręcamy dwie śruby 

widoczne na poniższych zdjęciach. Dopiero teraz można będzie rozdzielić tapicerowany boczek (wraz z rączką) od szarego 

plastikowego wypełnienia drzwi… Nie szarpiemy za pozostały 3-ci element rączki ! Jest przykręcony od środka do 

tapicerowanego boczku ! 

 



 

 

5. Zdejmujemy tapicerowany boczek (wraz z 3-cim elementem rączki) 

Zaczynamy od strony zamka… zwalniając kolejne zaczepy i delikatnie odchylając tapicerowany boczek do siebie… 

 

 

 

 

 

 



 

Drzwi po zdjęciu tapicerki 

 

 

6. Odkręcamy mocowanie szyby. 

Na chwilę podpinamy klawisze sterujące szybami, załączamy stacyjkę a następnie opuszczamy lewą szybę do 

pozycji jak na zdjęciu, tj. tak aby było widać uchwyty trzymające szybę oraz śruby.  Odkręcamy śruby ale nie do 

końca, musimy popuścić z wyczuciem obejmy w których jest guma ściskająca szybę. Można sprawdzić podczas 

odkręcania palcami ile jeszcze śruby pozostało w uchwycie. Po zluzowaniu uchwytu wyjmujemy szybę do góry, 

możemy delikatnie pomóc sobie podnośnikiem, a następnie zabezpieczamy ją przed opadnięciem za pomocą taśmy 

klejącej.  Opuszczamy uchwyty szyby w dół do pozycji jak do zluzowania śrub a następnie wyłączamy stacyjkę. 

 







 

7. Odkręcamy plastikowy boczek oraz prowadnice szyby. 

Wykręcamy śruby trzymające prowadnice oraz plastikowy boczek do metalowej konstrukcji drzwi. Uwaga dolne 

śruby tylko luzujemy tak na około 1-2cm posłużą one jako wieszaki boczku po zdjęciu.  







 

8. Unosimy plastikowy boczek drzwi. 

Po odkręceniu śrub mocujących boczek oraz prowadnice (dolne dwie śruby od spodu drzwi tylko zluzowane), 

możemy unieść boczek do góry o około 0,5 – 1 cm, od strony zamka następnie od strony zawiasów. Uwaga boczek 

mocno przylega do drzwi trzymają go plastikowe wieszaki oraz gumowa uszczelka, pierwsze uniesienie może 

sprawiać trudności ! należy wykonać to delikatnie jest bardzo mały margines błędu. Po uniesieniu na około 1cm 

boczek nie odejdzie od drzwi, należy jeszcze zwolnić linkę klamki środkowej oraz odpiąć przewód zamka… 



 





 

9. Zwalniamy linkę klamki wewnętrznej. 

Odchylamy od góry boczek tak na 5-8cm, wystarczy aby zaglądnąć od góry nad klamkę. Musimy wypiąć linkę z 

zaczepu, na poniższych zdjęciach widać jak wygląda zaczep. Uwaga linka z pancerzem przechodzi przez elementy 

boczku, trzeba będzie ja delikatnie wycofać najpierw na zewnątrz następnie do środka drzwi. Zwolnienie zaczepu 

linki umożliwi nam delikatne odchylenie boczku od metalowej konstrukcji drzwi – cały czas opieramy dolną część 

boczku na dolnych śrubach które były tylko poluzowane. 

 







 

10. Połączenie prowadnic szyby z plastikowym boczkiem. 

Jest zrealizowane za pomocą wypustów metalowych wchodzących w plastikowe gniazda boczku. Uwaga w 

zamiennikach linek podnoszących tych wypustów nie ma. (Pomagają podczas zakładania boczku pozycjonować 

prowadnice…chociaż chyba bardziej przeszkadzają ;). ). Zaczepy zwalniamy podważając je od spodu palcem i 

odciągając je do tyłu. Szarpanie na siłę spowoduje urwanie plastiku blokującego.   



 

 

Z lewej strony plastikowego boczku od wewnątrz na wysokości zamka, znajduje się biały plastik z wypustem 

naprowadzającym boczek w zamku, należy delikatnie wyginając boczek wyciągnąć go aby nie złamać podczas podnoszenia 

boczku do góry. 

Luzujemy też z zaczepów przewody elektryczne. Możemy wypiąć wtyczkę z zamka (nie jest to niezbędne – jeżeli nie chcemy 

wyjmować całego boczku a jedynie wymienić prowadnice).   











 



Lewa prowadnica wysunie się zza metalowej konstrukcji wystarczy ja odchylić w bok (w lewo). Prawa wyjdzie dopiero po 

podniesieniu boczku do góry i opuszczeniu w dół. W tym celu musimy wykręcić już całkowicie dolne śruby mocujące 

prowadnice szyb. Należy uważać aby nie zerwać przewodów które są zamocowane w prawym dolnym rogu obok zawiasów 

lub przewodu  sterującego zamkiem (jeżeli go nie wypięlismy). 





 



Zamek drzwi i jego wtyczka…. 

 



 

 

11. Odkręcamy automat sterujący szybą. 

Automat wraz z instalacją jest schowany w białej puszcze po wewnętrznej plastikowego stronie obicia drzwi. Aby 

wyjąć prowadnice należy go odkręcić (biała puszka) od plastikowego boczku, delikatnie luzując blokady wypiąć 

wtyczki z sterownika szyb. Po tym wszystkim możemy wyjąć cały moduł podnośnika szyb wraz z prowadnicami w 

celu ich nasmarowania lub wymiany linek.  













 



12. Wymontowany moduł sterownika szyb oraz prowadnice. Od środka moduł elektronicznego sterownika wraz z 

silnikiem przytrzymują trzy śruby, po ich odkręceniu pozostanie jedynie część mechaniczna. 

 





 



13. Tak wygląda uszkodzona linka w podnośniku… 

 

14. Składanie… 

:D całość składamy w odwrotnej kolejności niż rozbieraliśmy… takie uwagi: 

- zanim użyjesz siły… użyj głowy, nie połamiesz plastików a Twoje drzwi będą wyglądać jak przed rozbiórką, 

- uważamy na przewody elektryczne, musza być zabezpieczone w odpowiednich zaczepach, 

 

- przy zakładaniu boczku nie przykręcamy prowadnic (może tylko dół łapiemy wstępnie śrubami),  

  podpinamy linkę klamki wewnętrznej i przykładamy boczek równo do drzwi tak aby wszystkie zaczepy osadzić w 

otworach, następnie opuszczamy  stronę od zawiasów (i lusterka) - następnie stronę od zamka, dopiero teraz 

przykręcamy prowadnice, 

- szybę opuszczamy do prowadnic i  przykręcamy z wyczuciem ! 

 

Uwaga w tylnych drzwiach zamiast śruby mocującej szybę w obejmie, jest (!) tulejka plastikowa, przewlekana przez 

dziurkę w szybie. W tulejkę jest wbijana inna mniejsza tulejka. Do rozbierania tego zaczepu jest specjalny 

serwisowy klucz ☺, przy odrobinie pomysłowości można taki klucz zrobić na poczekaniu w garażu ☺.   

 


