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Nya Saab

SportCombi

Upplev rymdteknik.
Gör dig redo för lanseringen av nya Saab 9-5 SportCombi.
Den erbjuder skandinavisk design och en kraftfull körupplevelse
förstärkt av den senaste tekniken. Du kan förvänta dig massor
av utrymme och innovativ mångsidighet på hög nivå. Så checka
in bagaget, spänn fast säkerhetsbältet och gör dig redo att lyfta.

Körkänsla.

Med plats för mycket mer.
Nya Saab 9-5 SportCombi är en fantastisk nyhet om du söker en sportig, mångsidig och rymlig bil.
Ta en provtur så känner du turbo-generna direkt. Cockpiten sveper runt dig och ju hårdare du kör,
desto mindre och tajtare upplevs bilen. Du och bilen blir som ett med varandra.

Fjärrstyrd elmanövrerad baklucka.
Öppna enkelt bakluckan med fjärrkontroll
när du närmar dig bilen. En minnesfunktion
gör att du kan programmera en lägre
öppningshöjd, till exempel i garage.

Luftig interiör.
Med nya material, strukturer, form- och färgkombinationer är interiören
i Saab 9-5 SportCombi både ombonad, spännande och luftig.

Saab Infotainment Navigation.
Med röstkommando och enkelt gränssnitt får du enastående möjligheter när det
gäller underhållning, navigation och kommunikation. En 8-tums pekskärm i färg,
10 GB utrymme för musik, AUX- och USB-anslutningar medföljer.

Flygarvet.
I cockpit på nya Saab 9-5 är allt
fokuserat runt dig. Instrumentpanelen
och mittkonsolen omsluter dig. Allting
är lätt att nå, lätt att se. De reglage
som du använder oftast under körning
sitter rakt framför dig, på eller runt
ratten. Ta bara en titt på de flyg
inspirerade instrumenten, så kan du
tydligt se vårt ursprung.

Backkamera med parkeringsassistans.
Förbättrar sikten bakåt när du parkerar.
Systemet känner av rattvinkel och visar
en virtuell bild av din riktning på displayen
i infotainment-systemet.

				

DriveSense.
Vrid på knappen för att välja inställning mellan Comfort,
Intelligent eller Sport. DriveSense™ övervakar bilens
rörelser och förarens agerande. I Sportläget justeras
fjädring, styrning, motor, automatväxellådan tillsammans
med Saab XWD™ för kraftfördelning med maximal respons.

En intensivare upplevelse.
Kör nya Saab 9-5 och upplev hur den aktiverar alla dina sinnen.
Du blir en del av helheten och kan samtidigt njuta av bilens
konsekventa uppförande på vägen med omedelbar respons
till varje rörelse. Spänstig och sportig bortom all förväntan.

Innovativ mångsidighet.
Bagageutrymmet i nya Saab 9-5
SportCombi har innovativa lösningar
som integrerad bärkassehållare och
förvaringsutrymme för våta kläder.
Du kan också välja till en praktisk U-rail
med ställbar lastavskiljare som håller
ditt bagage på plats i kurvorna.
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Saab XWD.
Ett av världens mest avancerade system
för fyrhjulsdrift. Det läser hela tiden
av din körstil och vägens karaktär.
Med den informationen kan systemet
aktivt förbättra bilens uppförande på
vägen. Du kommer att uppleva det
i form av bättre grepp, snabbare
acceleration, smidigare kurvtagning
och ökad stabilitet. I alla väglag.

Följ oss på Facebook.
Gå med i Saab Cars på Facebook,
så kan du följa allt som händer kring Saab.
Saab 9-5 bränsleförbrukning och utsläpp.*
Blandad körning enligt 1999/100 EC:
5,4–10,1 l/100 km; CO2 143–238 g/km
(TiD4 man – Turbo6 XWD aut).
* Siffrorna är beräknade. Slutliga certifierade
siffror finns inte vid tidpunkten för tryckning.

Barnstolar.
En ny serie barnstolar från
Saab Original Tillbehör för
barn i alla åldrar upp till 10 år.

Upptäck mer på

Turboladdade motorer.
Nya Saab 9-5 erbjuder ett helt nytt
utbud av motorer, alla med turbo.
Oavsett om du föredrar en bil som
drivs med bensin, diesel eller
förnybar bioetanol kan du räkna
med ett rejält vridmoment i
mellanregistret, som gjort för
snabb acceleration vid omkörning.

SAHR 3.
I framstolarna på nya
Saab 9-5 SportCombi finns
tredje generationens Saab aktiva
nackskydd (SAHR3).

Lasthållare.
Kan kombineras med andra
tillbehör för lastning och transport.
Finns i aluminium eller svart.
Specialhållare.
Välj från vårt stora utbud av speciellt
utformade hållare och skidboxar så kan
du ta med dig alla cyklar, skidor och
brädor du önskar.

Rundslagningsskydd.
Aktiveras om systemets sensorer
upptäcker en risk för rundslagning.
Utlöser sidokrockgardinerna och
bältesförsträckarna för att
skydda de åkande.

Lastgaller och
lastrumsavdelare.
Metallgaller som delar av mellan
passagerare och bagageutrymme.
Kan användas tillsammans med
lastrumsavdelare. Praktiskt när du
vill separera ömtålig last från tyngre
saker eller reser med husdjur.

Körfältsvarnare.
Utformad för att känna av och varna
dig om du korsar väglinjerna oavsiktligt
i hastigheter över 60 km/h. (Tillval)
Euro NCAP.
Konstruerad för att klara 5 stjärnor
i Euro NCAP och baserad på den
redan testade 5-stjärniga Saab 9-5
Sedan (2009). För mer information
om testreultaten för nya Saab 9-5 och
det oberoende säkerhetsinstitutet
Euro NCAP, se www.euroncap.com.

Dragkrok.
Välj mellan en ny infällbar, en fast eller
en avtagbar/låsbar dragkrok. Inkluderar
funktion för släpvagnsstabilisering.
(Tillbehör)
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