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of Legend Sedan (nr. 5). Deze
allesdragers vormen de basis van
Honda's drager systeem en kunnen
worden uitgebreid met diverse
accessoires.
6/7. Het imperiaalrek voor de Coupé
(nr. 6) of Sedan (nr. 7) is te gebruiken in
combinatie met de allesdragers.

1. Zijwindschermen bieden u de
mogelijkheid om bij regenachtig weer
met enigszins geopende ramen te rijden
zonder dat regendruppels In het Interieur
doordringen. Leverbaar voor de Sedan
In blauw of brons getint.
2. Een dakwindscherm zorgt voor een
betere ventilatie en biedt bescherming
tegen wind en regen tijdens het rijden
met geopend schuifdak.
3. Een voorruithoes beschermt
s zomers uw Interieur tegen hoge
temperaturen en voorkomt 's winters het
dichtvriezen van de voorruit.
4/5. De allesdragers zijn op maat
gemaakt voor uw Legend Coupé (nr. 4)



8/9 De (niet-afsluitbare) skidragerset
voor de Coupé (nr. 8) of de Sedan (nr 9)
IS geschikt voor vier paar ski's en wordt
gemonteerd op de allesdragers.
10. De afsluitbare ski-imperiaal IS

speciaal ontworpen voor de Legend
Sedan en is geschikt voor het vervoeren
van vier paar ski's.
11. Ook de surfset wordt
gecombineerd met de allesdragers.



12/13. Zonwering. Voorkomt het
binnendringen van fel zonlicht. Leverbaar
voor de Legend Sedan als jaloezie voor
de achterruit (nr. 12) en als srnoke-
getinte folie op de achterziruiten (nr 13).
14. De achterspoiler geeft de Legend
Sedan een sportief en stijlvol uiterlijk. De
spoiler is gemaakt van zachte kunststof.
15. Het opberg vak wordt opgehangen
In de bagageruimte van de Legend
Sedan en is zeer geschikt voor het
opbergen van kleine spullen.
16. De bagage riem houdt de bagage in
de kofferruimte van de Legend Sedan
stevig op z'n plaats.



17. Een spatlapset voorkomt
opspattend regenwaler en beschermt
de carrosserie tegen beschadigingen
door b.v.steenslag.
18. De afneembare kogel van de
trekhaak is in een handomdraai aan- of
afgekoppeld en wordt dus alleen
gebruikt wanneer u daadwerkelijk een
aanhanger of caravan moet trekken.
Dank zij de afneembare kogel behoren
parkeerbeschacïqinqen, het pijnlijk
tegen de trekhaak aanlopen en vervuilde
kleding tot het verleden. De trekhaak IS

goed voor een maximaal
aanhanqwaqenqewicht van 1500 kg
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19/20. Een wielslotset beschermt uw
lichtmetalen velgen tegen dielstal. Er is
een set (nr. 19) speciaal voor montage
op lichtmetalen velgen. de andere set
(nr. 20) wordt gemonteerd op de
Legend Sedan ter bescherming van de
sierwieldoppen.
21. Speciale wielmoeren zijn aan te
raden bij de montage van lichtmetalen
velgen.
22. De speciaal door Honda ontworpen
lichtmetalen velgen geven uw Legend
Sedan de perfekte "finishing touch" en
accentueren het sportieve karakter. De
lichtmetalen velgen zijn leverbaar in de
wielmaat 6JJx15/45.



23. Een mattenset zorgt voor het
behoud van uw Interieur Leverbaar In
diverse kleuren in een velours uitvoering
van uitstekende kwaliteit. De mattensets
worden aan de wagenvloer vastgemaakt
met behulp van een tourniquet sluiting
(23a)
24. Een lampset is een onmisbaar
accessoire. De set bevat o.a. een
halogeenlamp en steekzekennoen.
25. De gevarendriehoek wordt
geleverd in een eenvoudige uitvoering.
26. De brandblusser, met een Inhoud
van 1 kilo, wordt kompleet met

montagebeugel geleverd.
27. Met een lakstift kunt u snel wat
kleine beschadigingen bijwerken.
Leverbaar in alle exterieurkleuren.
28. De koelvloeistof is speciaal
geschikt voor uw Honda. Leverbaar In
lterveroaxkinç.
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