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De nieuwe Legend. Hij is de personificatie van ons principe
'eerst de mens, dan de machine'. Ontworpen om te
voldoen aan alle behoeften en wensen van zijn bestuurder
en passagiers. Ontworpen om hen volkomen ontspannen
te laten reizen, maar ook om inspirerend rijplezier te
bieden. Dat is de nieuwe Legend.
De Legend is een zorgvuldig afgewogen mix van de
nieuwste technische ontwikkelingen en geeft u de optimale
balans tussen prestaties, wegligging, veiligheid en comfort.
Naar ik hoop, zal hij langdurig een bron vormen van plezier
en inspiratie.

Nobuhiko Kawamoto, President & Chief Executive Honda Motor Co. Ltd.
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De sierlijke, zacht glooiende
lijnen van de nieuwe
Legend lonen zijn karakter:
een comfortabele,

verfijnde

en zeer verleidelijke

top-

klasse auto. Zijn ingetogen
en enigszins informele styling is gecreëerd

voor men-

sen mei een eigen smaak.
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De stijlvolle eenvoud van de
achterlichten,

de duidelijke

instrumenten

en de gemak-

kelijke bediening
schakelaars:

van de

ieder detail in

de nieuwe Legend combineert élégance met functionaliteit. Daardoor
voor duurzaam
achtvoudig

zorgt hij

rijplezier. De

elektrisch

ver-

stelbare bestuurdersstoel
(met geheugen om twee
posities te programmeren)
is slechts een voorbeeld
van hoe we u als bestuurder voorop stellen.
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De nieuwe Legend toont
aan dat het mogelijk is een
zeer complete
praktisch

uitrusting

en op een aange-

name wijze te presenteren.
De indeling van het dashboard zorgt ervoor dat u
moeiteloos

alle benodigde

informatie

kunt aflezen. Het

is ontworpen

op functiona-

liteit en aantrekkelijkheid.
De afwerking

is zacht en

het materiaal voelt prettig
aan.
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Zulke doordachte

oplossin-

gen zult u overal in de
Legend aantreffen
de bagageruimte,

- zelfs in
waar we

aan details hebben gedacht
als een speciaal vak om uw
aktentas veilig op te bergen. De Legend is een
toonaangevende
topklasse,

auto in de

voor de individu

die prijs stelt op goede
smaak en intelligent design.
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De nieuwe Legend is niet bedoeld

rijkarakter dat de Legend biedt.

Double wishbone wielophanging

voor mensen die menen dat het mer-

De Legend heeft zijn superieure weg-

maakt het mogelijk de grote spoorsta-

kembleem het belangrijkste attribuut

ligging en rijcomfort te danken aan de

biliteit te bereiken die nodig is voor het

vormt van een auto. Integendeel, de

double wishbone wielophanging

veilig rijden met hoge snelheden en

rond-

Legend geeft zijn visitekaartje af aan

om. Dit ontwerp komt voort uit de

voor scherp bochtenwerk.

degene die achter het stuur zit. Want

ervaringen die zijn opgedaan in de

Tegelijkertijd strijkt dit systeem wegon-

op die plek kan men genieten van het

Formule 1 races. Het is een construc-

effenheden op uiterst soepele wijze

hoogstaande

tie kenmerk waaraan we zo zijn

glad, zodat u ontspannen en comfor-

techniek en de uitstekende kwaliteit.

gehecht, dat we elke Honda ermee

tabel kunt reizen. Door speciaalont-

Deze combinatie vormt de basis van

uitrusten.

comfort, de Innovatieve

worpen schokdempers

het moeiteloze en inspirerende

doet de wiel-

ophanging zijn werk nog effectiever.

Voor degenen met een

De nieuwe Legend toont de

eigen smaak: een bijzonder

zuiverste vorm van design _

comfortabele auto mei

doelmatig, maar ook plezie-

ingetogen luxe.

rig om naar te kijken.
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door sterkere, lichtere

Neem de Legend mee op uw favoriete

Wij hebben de nieuwe Legend zo ont-

motorontwerp.

worpen dat Ilij voldoet aan de eisen

ztnqers te gebruiken en door de

route en ontdek de overtuigende

van

behuizing van de krukas en de kop-

balans tussen ontspannen rijcomfort

maar tevens verantwoord wil rijden.

pelomvormer extra torsiestijf te bou-

en dynarruscn rijplezier. De Legend

Daarom biedt hij royale trekkracht bij

wen, hebben we de Legend-motor

past zich onmiddellijk aan uw rijstijl

lage en middelhoge toerentallen voor

zeer geruisloos gemaakt. Misschien is

aan: zoevend in zorgeloos comfort is

een vlotte acceleratie in alledaagse

de Legend wel de stilste auto in zijn

hij altijd klaar om krachtig maar zijde-

verkeerssituaties

klasse.

zacht te reageren wanneer u gas

de automobilist die dynamisch,

geeft.
Ook de nieuwste versie

van

de veel-

De automatische

transmissie is voor-

geprezen Hcnda Vê-rnotor bouwt

zien van het Honda Grade Logic sys-

voort op de kennis die we hebben

teem. Dit past de schakelmomenten

opgedaan in de Formule 1. Want in

aan uw rijstijl aan en zorgt ervoor dal

deze tak van sport moeten we op

hij altijd in de juiste versnelling staat op

absoluut betrouwbare wijze maximale

stijgende en dalende wegen. In de

kracht genereren uit een compacte en

nieuwe Legend bent u zeker dat de

zo licht mogelijke motor. Onder meer

automaat uiterst efficiënt zijn werk

door een balansas op te nemen in het

doet. Toch kunt u het nauwelijks voelen, want het schakelen qebeurt vrijwel
onmerkbaar.
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Het verfijnde audiosysteem
met acht luidsprekers

Voor de bestuurder

en de

vooruitzicht

voor- en achterin afzonder-

ning: kenmerkend

de passagiers de belofte

voor de

van stil genieten in alle

Legend-details

comfort.

die zelfs de langste reis
ontspannen

het

op een inspire-

rende en plezierige rit. Voor

lijk instelbare airconditio-

doordachte

LANG

en plezierig

maken.
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Achter het getinte warmtewerende

uniek zachte en matte leersoort. die

OOk als u uw Legend deelt met mede-

glas heeft de Legend een licht interi-

door zijn anti-wasem behandeling de

reizigers, zal hij gemakkelijk plaats bie-

eur. ruim en Uitnodigend. Diverse

bij leer gebruikelijke condensvonrunq

den aan al uw bagage. De ook op

lagen qelurdoernpend materiaal onder

voorkomt.

afstand te openen bagageruimte

hel dikke tapijt helpen bij het creëren

IS

groot genoeg voor vier flinke koffers of

van een stille en rustige reisornqevmq.

Elke inzittende in de Legend heeft

vier volle golftassen. Typerend voor

Zelfs de holle ruimten in de portieren

volop ruimte om ontspannen te reizen.

onze aandacht voor detail is de spe-

en de raamstijlen zijn met schuim

De voorstoelen zijn elektrisch verstel-

ciale hoes die aan het skiluik wordt

gevuld om het geluidsniveau laag te

baar; voor de bestuurder zelfs in acht

bevestigd en zorgt dat uw ski's in het

houden.

richtinqen om een uitstekende rijposi-

Interieur mee kunnen zonder de bekle-

tie te garanderen. Maar uw achterpas-

ding vuil te maken. Er is ook een spe-

Het stoelen (voonn met verwarmde zit-

sagiers zijn evenmin vergeten: ook zij

ciaal hoekje om te voorkomen dat uw

tmqen) voelen zo plezierig aan als ze

hebben hun eigen uitstroomopeningen

aktentas gaat schuiven, alsmede een

er uitzien. Ze zijn bekleed met een

en bedieningspaneel

haak waaraan u een boodschappen-

van de aircondi-

tioning. In de neerklapbare middenarmsteun zijn verborgen bekerhouders
opgenomen

die na gebruik geruisloos

glijdend weer uit het zicht verdwijnen.
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In de Legend zijn design en
constructie

op excellente

wijze gebundeld,

van de

elegante en efficiënt
gestroomlijnde

carrosserie

tot het stijlvolle en informatieve instrumentarium.

Elke

schakelaar en elke uitrustingscomponent

- inclusief

de automatische

transmis-

sie en de onopvallende,
maar zeer praktische
nebrilhouder

zon-

- werkt op

dezelfde soepele wijze.

In de nieuwe Legend hebben we een omgeving
gecreëerd die zelfs voor de
langste reis zeer aangenaam is. Door alle details
zeer zorgvuldig

uit te voe-

ren gaven wij de Legend
een zeer uitnodigend
comfortabel

interieur met

een indrukwekkend
kingsniveau.
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Overal in de Legend vindt u ingenieuze details die
typerend zijn voor het design van Honda.
Druk licht op het deksel van de asbak,

Aan flinke innovaties geen gebrek,

De verwarmbare

hel muntenvalqe. de zonnebril houder

rnaa- vele daarvan zijn aan hel zicht

glazen schuif-/kanteldak

onttrokken.

tierruilen worden elektrisch en moeite-

of de bekerhouder

- ze zullen alle ope-

De airconditioning

ken! bij-

buitenspiegels,

het

en alle por-

nen op dezelfde. zacht gedempte

voorbeeld diverse geavanceerde vin-

loos bediend. Alle schakelaars zijn zo

manier. De bekerhouder is geschikt

dingen die zijn gepatenteerd door

vormgegeven en geplaatst dat ze op

voor verschillende formaten bekers,

Honda. Een ervan is het koelsysteem.

een natuurlijke wijze werken. Onze

blikjes of flesjes. En de binnenzijde van

dal werkt met een dubbele condensor

bedoeling mei de Legend is dat niets

de zonnebrilhouder

voor een ongeëvenaarde capaciteit.

u afleidt of afbreuk doet aan uw rijple-

Het systeem bevat ook filters die vrij-

zier.

is zacht bekleed

om de brilleglazen te beschermen.

De

armleuning middenvoor (met een royaalopbergvak

en een aflegplankje) is

zelfs 111hoogte verstelbaar.

wel alle stuifmeel en andere deeltjes
uit de binnenstromende

lucht halen.

Ondanks de uitgebreide mogelijkheden is deze airco snel en gemakkelijk
in te stellen dankzij de eenvoudige en
logische bediening.
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Centraal in Honda's bednjfsfilosofie

Deze ambitie vereist dal we de mees-

staat het streven om aan steeds

te van onze produktiemachines

zelf

heboen we ook de dienstverlening aan

hogere normen te voldoen, zowel wat

ontwerpen en bouwen. Daardoor heb-

betreft de auto's die we bouwen als

ben we meer controle over de toleran-

niveau gebracht. Het resultaat

liewaarden. wat een extra constant en

produkt van wereldklasse, met Ioeqe-

hoog kwaliteitsniveau garandeert. U

wijde service in 150 landen en een

kunt dat zien aan de smalle en gelijke

zeer grote klantentrouw. Het zqn juist

ruimte tussen de panelen, de perfect

ook deze aspecten die zorgen dat uw

passende afdichtingen en de nauw-

Honda Legend jarenlang ruplezier en

keurige afwerking van het interieur.

een duurzame betrouwbaarheid

Dankzij deze hoge bouwkwaliteit
behoudt uw Honda Legend zun fraaie
uiterlijk en betrouwbaarheid

buitenge-

woon lang.

De supeneure pasvorm en
lakafwerking

van elk carrosseriepanoei
voor de nieuwe Legend zijn
het resultaat van opperste
nauwgezetheid

Behalve de beste kwaliteit in auto's

onze klanten op het hoogst mogelijke

de manier waarop we ze bouwen.

onberispelijke

PEcRFECTIE

in assem-

blage en kwaliteitscontrole.
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Voor de Legend was ons
doel om het hoogste niveau
van rijplezier, persoonlijk
comfort en veiligheid
samen te brengen. Wij
menen dat we dat doel
hebben bereikt.
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De jaren die we hebben geïnvesteerd
in de ontwikkeling van de nieuwe
Legend, hebben een auto opgeleverd
die in elk detail doordacht en uitgerijpt
IS.

Een goed voorbeeld vormen de

snelheidsafhankeffjke ruttewissers. die
in ruste uit het zicht liggen onder de
rand van de motorkap. Maar in de
winter is het mogelijk ze in een tweede, iets hogere positie te 'parkeren'
zodat sneeuwval hun werking niet hindert.

De discrete grille wordt geflankeerd
door brede koplamp-units.
multifunctioneel,

Deze zijn

want ook de mistlam-

pen en knipperlichten zijn erin opgenomen. Bovendien geven ze de
Legend zijn eigen, zeer karakteristieke
identiteit. Dit typeert onze design-filosofie: styling combineren met functionaliteit en zo het plezier dat de auto
biedt, uiterlijk en praktisch op het
hoogst mogelijke peil brengen.
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Vertrouwen krijg je als automobilist

ook op lange afstanden. Daartoe

wanneer Je alles onder controle hebt.

draagt ook de ingenieuze airconditio-

Ook op het gebied van de passieve

Dal vertrouwen hebben onze Ingeni-

ning bij, De fraaie koplamp-units

veiligheid maakt de Legend indruk en

eurs in de nieuwe Legend ingebouwd

ingebouwde

Wij hebben een grote reputatie in het

lichten zien er niet alleen aantrekkelijk

IS ontworpen

zelf ontwikkelen van veiligheidssyste-

uit: zij zorgen ook voor een sterke,

heeft zeer effectieve botsenergie-

men, zoals een antiblokkeersysteem

nauwkeunq gerichte lichtbundel zodat

absorberende

voor de remmen, een elektronisch

u in het donker en bij mist optimaal

passing van sterker staal en sterkere

Traction Control System en vierwrelbe-

zicht hebt.

het rempedaal.

met

mistlampen en knipper-

geeft hij vertrouwen. De bodemgroep
op uiterste sterkte en

kreukelzones. Door toe-

verbindingen op de belangrijkste con-

sturing.

structiepunten

hebben we de carros-

Mocht zich een noodsituatie voordoen

serie zo vormvast gemaakt, dat hij alle

Ook de Legend is gebouwd volgens

waarbij u zo snel mogelijk wilt stop-

bestaande en toekomstige

deze filosofie van verantwoorde

pen, dan helpt het elektronisch gere-

botsnonnen

gelde ABS: u kunt remmen en tegelijk

SRS airbags en gordelspanners

inno-

vatie: hij is voorzien van een uitgebreide reeks actieve veiligheidsmaatrege-

wegsturen van een obstakel. Daarbij

den extra bescherming

len. De rust in het ergonomische

zorgt het systeem voor een zo natuur-

zittenoen.

rieur helpt u geconcentreerd

inte-

te rijden,

lijk en voorspelbaar

wettelijke

overtreft. De twee full-size
bie-

aan de voorin-

mogelijk gevoel in

De nieuwe Legend heeft de
kracht en de lenigheid om

Het derde remlicht is een

inhaalmanoeuvres

van de vele kleine oplossin-

verant-

woord en veilig uil te voe-

gen die de actieve veilig-

ren. U houdt altijd controle

heid van uw Legend aan-

over de situatie.

zienlijk vergroten.
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Crescent Silver Metallic

Rornanesque Grey Pearl

Pacific Blue Pearl

Eucalyptus Green Pearl

Aubergine Pearl

De zachte, mat uitgevoerde
leren bekleding is leverbaar
in ivoor of zwart om de
door u gekozen lak kleur het
best tot zijn recht te laten
komen.
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MeI de nieuwe Legend hebben wij

dat u deze rnenlnq met OnS deelt

stellen. U zult ons enthousiasme

onze meest verfijnde sedan tot nu toe

wanneer u de Legend zelf ervaart,

onze toewijding aan de hoge bouw-

van rijplezier, prestaties. veiligheid en

Wij raden u aan ruim de tijd Ie nemen

van het weldadige comfort en het

comfort. De nieuwe Legend geeft

voor een proefrit in de Legend, zodat

dynamische rijkarakter. Het zijn de

daardoor een opmerkelijke voldoening

u de kwaliteit van alle details kunt ont-

kwaliteiten die u en uw passagiers

aan zijn bestuurder - wij zijn overtuigd

dekken. Hoe lanqer u achter het stuur

blijven waarderen,

gebouwd.

Hij biedt de optimale balans

en

kwaliteit merken. en u zult genieten

zit. hoe meer u ze ook op prijs gaat
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Legend sedan
V53.5i

Model

Lengte Imm)

90 X 91
96 1

Breedte Imm)
Hoogte Immj
Bodemvnjheld

,

SOHC
PGM Ft

151/205-5200
297-2800
1800-5AOO

1V65
12..110
JA

LPG voorbereiding
Prestaties

lopserec

'km'ul - 111
4e versflellrlg
Acceleratie 0-100 Iin sec)
(ECE 80/1268l1r/1oo

215
9,1
km)
13,9

86
105
MT/AT

Transmissie
Type
OverbrengingsvemOtldlngen:
1 e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
4e versr1elllng
Acilieruil
Totale eindreduktie
Wielophanging
Douhle wsrcco vco.ecbter
Stabilisator vccr/acbler
Stuurinrichting
Bekrachllgo
Daacrkel spQO(lkoets IIl1Ir)
Remmen
Vool geventileerde schijven
Acllter schijven
ABS
Parkeerrem met pedaal, werkend met aparte remtrommels

LJchtmetalen velgen
Velgenmaat
Bandenmaat

I F I CAT

ES

Legend sedan
V63.5i

l1.0

{mml

wetase
Spoorbreedte voor/achter (mml
Inhoud brandstohank Illfl

0,948
0.688
1.680

1.333 x 3.133

SS

S..S

S
11.0111,8

S

S
S

S

N

S
16x6,5JJ
215/55R 16-93V

Kofferruimte verliChting
Zoneep
mei make-up SPlegej bestuurder/passagier/verlicht
Verlichte asbak met aansteker
Asbak achter
I3€kerhoLJder
Luidsprekers

voor en achtElI'
voor/achter

redo-casseuesoee
1625

3680
750/1500
70
75

Exterieur
Bumpers In karosserekeur
Zijstoolstnps
Getint glas (groenl
Bovenzllde voorruil donker getint
BUitenspiegels eearscte bediening

S
S
S

S
S

S

Buitenspieg€ls verwarmd
Buitenspleg€ld.'deurgrepen
in kacosseeekeur
Grille met chromen Omlijsting
MIstverlIChting voor/achter «ret actorratsere uitschakel ng)
reml!c;h(
Antenne - geintegreerd In achternlll
Vanabele Interval

ss
SIS
S
S
S
S
S
S,S
S

bediend

Interieur
BeKledlngsrnatenaJI
Äarital Zitplaatsen
Elektnsch 111 hoogte verstelbare verwarmde bestuurdersstoel
Elektnsch In hoogte verstelbare passagiersstoel
E~lnsd1lraploos
verstelbare rugleunlllQ voorstoelen
Verstelbare lendesteun
Hoofdsteunen voor verstelbaarikanteJbaar
Hoofdsteul"mn acbiewersebeer
Gordelhoagte verstellbaar voor
Neerklapbare rugleuning achter 50/50
SkilUIk
Oashboardkonsole met opbergruimte
Mlddenkonsole mei bergr\.llmte
Armsteun voor (verstelbaa~!opbergvak
ÄJmsteun achter.opbergvak
Kaartvakken In portieren
Muntenvak
Houtafwerklng (walnolenhOiJt) • dashboardJkonsoie/portleren
Zifruitell eednscta bed!enlng voor/achter
Interieurver1ichtlng met vertraging
Verstelbaar stuur (hoogte en axiaal)
Leder stuur
Van brrener ontgrendelbare

Instrumentarium
Kilometerteller Inkluslef dagteller

brsndstolklep

Van brrene ontgrendel bare kofferklep

S
S
S/S.'S
S
S
S
4"
S
S
S
S

S
S
S
S

Buäeoterepereurmeter
Waarschul'o'lngslample geopende kofferbak/portieren
lIchtzoemer
Instelbare koplamphoogte
Kontak1slotvoolchtlng
Oashboardverklchtlngsreg€laar
Reservebrandslof voorraad IndikalOf

SiS

S
S
S
S

S

S

nëeowssers

Uilaatsestuk
Centrale portl€lVergrendel1ng,afstand
SchUIfkanteldak (g18SI

Voorbereiding CD WISselaar
Afsluitbaar dashboard kastje

Toerenlell€r
Digna~ quartzklok

Kopampspröaars
".458
1.454

Voetsteur bestuurder

jweetes
Gewichten
Kentekel1gewlcht
M8Xlmaai ioeaaeaar gewicht
Max massa aanhanger onger..'ger.
Maximale kogeldruk
MaXimale daklast ikg'l

:re
Automaat

Legend sedan
V63,5i

Model
Vervolg interieur

4980
1810
1430
102
2905
1555/1545
68

95Roo

Brandstotsoort
Vermogerl ikWPK-tpml
Maximum koppel iNm-tpml
KODpelvcrloop (jO lussen INm-lpml
Akku (V-All)
Dynamo MAl

Wielen en Banden
WIeldeksels

PEe

Model

J474

6

ênrdscisvseom

Stad
90 km/u
120klMI
Gemiddeld

HeS

Malen

Motor
C!llllol'nnlloud I(
BonrJg x Slag (mml
KOlllprossl"'venlnudlTKl
Aantal Cilinders
Kleppen per ei lilde!
KIepbediening

Brandstofverbruik

SC

met 2 geheugens

Ventilatie en verwarming
Temperaluunnstel11ng meI draaJknop

ABS

5
S
S
S
S
S'S
SIS
S
S
S
S
S
SIS

Tractie control {TC.S.I
Cruise contral
Gordelspanners
In hoogte verstelbare veiligheidsgordels
Instapverlichllng portieren

S

S

S
S

Extra passieve en aktieve veiligheid
VerstevigingsbuIzen in portieren
SRS airbag bestuurder/passagier

LEER

S:S
S
S

S
S

Voetverwarming alle passecers
Pollenfiker
Alrcood~lonlng
Automatische klmaatbeheerSing

S
SIS
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

Beercosere startblokkenng
Alarmlnstalla\le
Brandvertragende bekleding
Rail over afsluitklep brandstoftank
Remwerlmg kontrolelamp
S = Standaard / 0 = Optie 1 N . Niet standaard

GARANTIE
2 Jaar çaeme zonder kliometerbeperlmg,
ten van bm8f1urt,

3 jaar garantie op Jak en 6 laar oerene op doorrees-

SiS

S
S
S

S
S

HONDA ASSISTANCE
Gratis hulpverlening voor Honda-n!ders
- Dagen per vee 2 Jaar tang

bil pech onderweg In heel Europa, 24 uur per dag

Als je uitsluitend vertrouwt op conven-

Bij de aflevering neemt hij uitgebreid

tionele technische oplossingen, ont-

de tijd om uw auto aan u te presente-

werp je een behoudende

ren, zodat u geheel op de hoogte bent

auto. De

Legend is geenszins conservatief want

van de werking van alle uitrusting en

wij zoeken voortdurend

bediening, van de garantieregelingen

naar innovatie,

Niet om innoverend te zijn, maar

en de onderhoudsprocedures

omdat het een middel is om meer

nieuwe Legend. En u kunt erop ver-

voor uw

voordelen en verfijning te kunnen bie-

trouwen dat hij het onderhoud met

den aan de Honda-rijder. Innovatie

dezelfde nauwkeurigheid

stelt ons in staat de normen te verleg-

uitvoeren.

en zorg zal

gen op het gebied van comfort, prestaties, veiligheid en - uiteindelijk -

Deze toewijding verklaart voor een

klanttevredenheid

deel waarom Honda-rijders behoren

Ons bewezen kwaliteitsniveau kunt u

wereld. Het verklaart ook waarom het

ook vervvachten van de Honda-dealer.

speciale rijplezier dat u tijdens de

AI voordat u uw nieuwe auto voor het

proefrit ontdekt, zal blijven gedurende

eerst ziet, heeft hij een aantal contro-

de gehele tijd dat u de Legend bezit.

tot de meest merkentrouwe

kopers ter

les uitgevoerd om het kwaliteitsniveau
Welkom In de nieuwe Honda Legend.

van de fabriek zeker te stellen.

Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, tervvijl wijzigingen
blijven voorbehouden, Geringe verschillen in model en/of uitvoering t.a.v. de foto's
en ornschrfjvinq zijn per land mogelijk.

Honda Nederland BV, Nikkelstraat 17, Postbus 4130, 2980
Telefoon 0180-491777, Fax 0180-491888

DE

HONDA

Ge

Ridderkerk

LEGEND

00145-006-999
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