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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D               
Bagagenet, aan zijkant gemonteerd

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

12 804 870 9:89-23 Feb 05 12 804 874 12 804 874 Jun 03
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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

1 Bagagenet 
2 Oog (3 st.)

(voor de Saab 9-3 4D M03, de Saab 9-3 5D
M06- en de Saab 9-5 5D zijn slechts 2 ogen
nodig)

3 Bout (3 st.)
(voor de Saab 9-3 4D M03, de Saab 9-3 5D
M06- en de Saab 9-5 5D zijn slecht 2 bouten
nodig)
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12 804 874 3

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

Saab 9-3 4D M03-
1 Open de bagageklep.
2 Klap het luikje in de rechter zijbekleding van de

bagageruimte open.
3 Teken 340 mm boven de onderzijde van de dor-

pellijst de positie van het gat in de rechter zijdor-
pellijst af.

4 Boor met een 3 mm-boor een gat in de
dorpellijst.

5 Monteer het oog.
6 Klap het luikje in de rechter zijbekleding van de

bagageruimte dicht.
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4 12 804 874

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

7 Klap het rechter ruggedeelte van de achterbank
om.

8 M04-: Meet vanaf de rand van de vloerbekle-
ding in de bagageruimte de positie voor het
onderste oog op de rechter zijbekleding op en
teken deze af.

Boor een gat met een 3,5 mm-boor en monteer
het oog.

9 Teken op een punt dat 340 mm van de vloer in
de bagageruimte en recht boven het voorste
verankeringsoog ligt de positie voor het boven-
ste oog op de zijbekleding af.

– M03: Het verankeringsoog is vastgelast.
– M04-: Het verankeringsoog is vastgeschroefd.

10 Boor met een 3 mm-boor een gat in de
zijbekleding.

11 Monteer het oog.
12 Zet het ruggedeelte van de achterbank weer

rechtop.
13 Hang het bagagenet op aan de bovenste ogen

en haak de onderste haken van het net vast aan
de verankeringsogen.

14 Sluit de bagageklep.

15 Leg de montagerichtlijn in de auto.

N.B.
Als de auto is uitgerust met een bagagenet op de
vloer is er onderaan voorin al een oog aangebracht.
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WAARSCHUWING
U mag het bagagenet niet gebruiken om lading
mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend
bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden
in positie te houden.
Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name
tijdens ritten met de achterbank omgeklapt. Gebruik
passende spanbanden, zoals 400 111 951.



12 804 874 5

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

Saab 9-3 5D
1 Boor gaten in de zijbekleding (zie figuur).

Gebruik daarvoor een 3 mm-boor. De aangege-
ven horizontale afstand tot het achterste gat is
gemeten vanuit de hoek van de zijbekleding.

2 Schroef de ogen op de zijbekleding vast.
3 Hang het net op aan de bovenste bevestigingen

en haak de onderste haken van het bagagenet
aan de verankeringsogen vast.

4 Leg de montagerichtlijn in de auto.

WAARSCHUWING
U mag het bagagenet niet gebruiken om lading
mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend
bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden
in positie te houden.
Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name
tijdens ritten met de achterbank omgeklapt.
Gebruik passende spanbanden, zoals
400 111 951.
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Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

Saab 9-5 5D
1 Boor gaten in de zijbekleding (zie figuur).

Gebruik daarvoor een 2,5 mm-boor. De aange-
geven horizontale afstand tot het achterste gat
is gemeten vanuit de hoek van de zijbekleding.

2 Draai de ogen zo ver in de zijbekleding vast, dat
de bouten niet boven het oog uitsteken.

3 Neem de deklijst van de rechter verankeringsrail
los.

4 Hang het bagagenet aan de bovenste bevesti-
gingsogen op en breng onder deze ogen op de
zijbekleding 2 verankeringsogen in de veranke-
ringsrail aan.

5 Haak de onderste haken van het bagagenet aan
de verankeringsogen vast.

6 Leg de montagerichtlijn in de auto.

WAARSCHUWING
U mag het bagagenet niet gebruiken om lading
mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend
bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden
in positie te houden.
Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name
tijdens ritten met de achterbank omgeklapt.
Gebruik passende spanbanden, zoals
400 111 951.
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