Saab 9-3 Aero Sedan 2014

Bilspecifikation

2014-02-14
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Standardutrustning
Kupé och Interiör

Kaross och exteriör

Läderklädd sportratt, ställbar i höjd- och längdled
Sportstolar i läderklädsel
Elmanövrerade och eluppvärmda framstolar med justerbart svankstöd
Dekorinlägg Matte chrome i dörrsidor, på mittkonsol samt handskfack
Night Panel-funktion
Färddator
Värmeabsorberande rutor
Solskydd med belysta speglar
Kopphållare (2 fram, 2 bak)
Justerbart armstöd fram
Mittarmstöd bak, uppfällbart
Golvmattor i textil

Lättmetallfälg 10-spoke (Turbine) 18” (AL90) med däckdimension
225/45
Sportchassi, sänkt 10 mm
Day time Running Lights i spoiler fram
Dubbla sportavgasrör
Färgmatchade stötfångare och sidokjolar
Färgmatchade ytterbackspeglar
Kylargaller i matt metallfinish
Strålkastarrengöring med högtrycks-spolning
Bi-xenon-strålkastare med kurvljus, i isblocksdesign
Dimljus bak

Komfort
Automatisk klimatanläggning (ACC) med två klimatzoner
Kupéluftfilter mot pollen och partiklar
Farthållare
Parkeringssensor bak
Regnsensor för vindrutetorkare
Fönsterhissar, elmanövrerade fram och bak
Komfortlåsning
Ytterbackspeglar, eluppvärmda
Innerbackspegel, automatiskt avbländande
Elektronisk nyckel med fjärrkontroll för centrallås
Automatisk ljuslängdsreglering
Nackstöd, på alla mittplats bak

Audio & Kommunikation
Saab Audio med CD-spelare
Ljudsystem Premium 150
Rattkontroller för audio- och profil-system samt färddator
Profil-system för individuella inställningar
Radioantenn i bakruta

Säkerhet & Stöldskydd
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning
(EBD), panikbromsassistans (EBA) och bromskontroll vid kurvtagning
(CBC)
Elektroniskt Stabilitetssystem (ESP®)
Däcktrycksövervakning
Airbags på förar- och passagerarsida, tvåstegs
Airbag-inaktivering på passagerarsidan, inklusive statusindikator
Anti-whiplashskydd
Sidokollisionsskydd inkl. takmonterad krockgardin, främre sidoairbags,
balksystem och säkerhetsstoppning
ComSense-system
Trepunktssäkerhetsbälten och nackstöd för samtliga sittplatser
Låga fästpunkter, fram och bak
Isofix fästpunkter för barnstolar, bak
Övre fästpunkt för barn, baksäte
Lastförskjutningsskydd
Lastförankringsöglor i bagageutrymme
Startspärr och stöldskyddslås
Stöldlarm
Säkerhetsbelysning: Ledljus och ”follow-me-home” funktion
Strålkastarspolare

Praktiska detaljer
Mittkonsol med armstöd och täckta förvaringsutrymmen
Mynthållare
12V-uttag i mittkonsol, fram, samt förvaringsutrymme mellan stolarna
Baksäte fällbart, helt eller delvis (60/40)
Skidlucka
Däckreparationssats
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Teknik och prestanda
Motorspecifikationer
Typ

Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel
ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem
med en spole per cylinder.

Volym, dm3

1998

Max effekt, kW (hk) EEC vid r/min

162 (220) vid 5300

Max vridmoment, Nm EEC vid r/min

350 vid 2000 - 4000

Bränsle

95

Främre fjädring

MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.

Bakre fjädring

Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Skruvfjädring, gashydraulisk
stötdämpare, krängningshämmare.

Styrsystem

Servostyrning (elektro-hydraulisk)

Bromssystem fram/bak

Ventilerade / ventilerade

Diameter fram/bak, mm

302 / 292

Bränsletank, volym liter

62

Tjänstevikt, kg

1580 - 1620

Max totalvikt, kg

1985 - 2000

Max taklast, kg

100

Max släpvagnsvikt, kg

1600

Bagageutrymme, dm3

461

Prestanda

Bränsleförbrukning

M6 / A6

M6 / A6

Toppfart, km/h

240 / 235

Stad, liter/100 km

11,2 / 12,8

0 till 100 km/h, sek.

6,9 / 8,6

Landsväg, liter/100 km

5,2 / 6,0

80 till 120 km/h femte växeln, sek.

11,5 / –

Blandad körning, liter/100 km

7,4 / 8,5

CO2 utsläpp

M6 / A6

Blandad körning, g/km

170 / 200

Miljöklass, g/km

Euro 5

Tillvalsutrustning
Exteriörfärg
Växellåda

Jet Black Metallic

Standard

Diamond Silver Metallic

Tillval

Manuell, 6-växlad

Standard

Automatisk, 6-växlad

Tillval
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10 000 kr

Dimensioner och mått
Måttenheter : mm
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Tilläggstjänster, garantier och
serviceintervall
Saab bekymmersfritt ägande
När du köper en Saab 9-3 Aero Sedan 2014 får du tillgång till en rad
tjänster som gör det enkelt, tryggt och ekonomiskt att äga och köra din
bil.

Fri Service

Garantier

Med fri service behöver du inte oroa dig för servicekostnader. Din nya
Saab 9-3 Aero Sedan 2014 innehåller nämligen fri service de första tre
åren (upp till 90 000 km under treårsperioden). Det innebär att service
i enlighet med bilens intervallsystem är kostnadsfri när den utförs av en
Saab Original Serviceverkstad. Första service skall utföras max ett år
efter leverans eller efter ca 30 000 km.

Varje Saab 9-3 Aero Sedan 2014 levereras med ett omfattande
garantipaket:
• Två (2) års nybilsgaranti
• Tre (3) års vagnskadegaranti
• Sex (6) års lackskadegaranti
• Tio (10) års rostskyddsgaranti
Garantivillkoren finns beskrivna i servicehäftet som följer med bilen.

Du slipper alltså oroa dig för servicekostnader och kan ägna dig åt att
njuta av din bil!

Vägassistans

Serviceintervaller

Med köpet av bilen följer 2 års kostnadsfri vägassistans som ger snabb
hjälp dygnet runt.

Första service skall utföras max ett år efter leverans eller efter ca
30 000 km. Servicebehov indikeras i bilens informationsdisplay (SID)
och bestäms av tid, körsätt och klimatförhållanden.
Serviceintervallerna finns beskrivna i Servicehandboken som följer med
bilen.

Disclaimer: National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) strävar efter att lämna så fullständig och korrekt information som möjligt men kan inte garantera
att bilder återger bilens exakta utseende. Nevs reserverar sig för tekniska, grafiska och typografiska fel och avvikelser i text, bild och illustrationer.
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