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Vertaling: Karel Beukema toe Water (2015) . . . . . .  
 

 

 

 

       

  

 

 

15/Six –H 

 

Wij zullen voortaan de berlines 15/Six leveren, hetzij voorzien van 

de huidige vering met torsiestaven, hetzij van hydropneumatische vering. 

Deze nieuwe vering zal in geen geval worden gemonteerd op de 11 CV, 

dan wel op de 15/Six familiales, die ook in de toekomst hun vering met 

torsiestaven zullen behouden. 

De hydropneumatische vering betekent een aanmerkelijke vooruitgang. 

Het comfort dat met dit type vering wordt bereikt, overtreft dat van de 

beste auto op dit moment. 

De reeds schitterende wegligging is nog verder verbeterd. 

De zittingen en de rugleuningen die in hoge mate bijdragen aan het 

comfort zijn soepeler gemaakt teneinde een contactoppervlak te verkrijgen 

dat noch vermoeidheid, noch stijfheid in de hand werkt. Teneinde de 

volledige souplesse te bewaren, zult u uw cliënten zover moeten krijgen dat 

zij geen hoezen monteren, die de nadelige eigenschap hebben de stoelen 

harder te maken. 

Zittend op de achterbank kan men met gemak lange tijd achtereen lezen 

zonder vermoeid te raken, leesbaar schrijven, een glas inschenken en zonder 

[extra]voorzorgsmaatregelen drinken, men kan slapen met het hoofd op de 

rugleuning. . . . . 

*        *       * 
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. . . . . . 

De verkoopprijs van de berline 15/Six-H met hydropneumatische vering, 

voorzien van Michelin X banden 165 x 400, 

bedraagt . . . . . . . . . . . . . . . . 940.000 Fr. + locale belasting. 

Prijs voor de concessionaire . . . . . . 868.000 Fr. 

Levertijd: 2 maanden. 

*       *       * 

 

Deze berlines zijn meer in het bijzonder bestemd voor diegenen onder 

uw cliënten, die belangstelling zullen hebben voor dit unieke type vering, 

en die tenminste 1.500 km per maand zullen rijden. 

Zij zullen uitsluitend dienen te worden gereserveerd voor eigenaren 

van de 15/Six of de 11 CV, met voorrang voor de 15/Six eigenaren. 

Uw keuze zal uitsluitend moeten vallen op cliënten die bij u goed 

bekend zijn. 

Wij hechten er veel belang aan, dat deze auto door de cliënten 

slechts voor hun persoonlijk gebruik wordt ingezet. 

U zult zich er persoonlijk bij hen van dienen te overtuigen dat zij 

volledig instemmen met dit punt. 

*       *       * 

 

Neem geen vaste orders aan. Leg de gevallen aan ons voor. Dien uw 

voorstellen per brief bij ons in, onder vermelding van: 

- Naam 

- Beroep 

- Adres 

- Gebruik van de auto 

- Verwacht kilometrage 

- Huidige auto (eventueel wagenpark) 

- Etc… 

Wij zullen u in kennis stellen van onze beslissing. 

  



. . . . . . 

Bij reeds lopende orders zullen sommige cliënten verzoeken, een auto 

met hydropneumatische vering geleverd te krijgen.  

Doe geen toezeggingen, leg het geval per brief aan ons voor, onder 

toepassing van de hierboven omschreven regel inzake de verspreiding. 

*       *       * 

Mocht u voor uzelf een 15/Six-H willen hebben, vragen wij u eveneens 

uw verzoek per brief aan ons te doen toekomen. 

Natuurlijk zullen auto’s uitsluitend dienen te worden afgeleverd aan 

cliënten die door ons zijn goedgekeurd. 

De auto’s zullen rechtstreeks bij de fabriek dienen te worden 

afgehaald, hetzij door u zelf, hetzij door de cliënt, voorzien van 

duidelijke voorlichting van uw kant. 

In geen geval mogen auto’s worden afgeleverd via tussenpersonen. 

*       *       * 

Een technisch bericht zal u zeer binnenkort bereiken. Wij organiseren 

voor de werkplaatschefs snelcursussen die één of hooguit twee dagen in 

beslag zullen nemen.  

Wij laten aan u de zorg over om uw kring van Agenten, Sub-Agenten en 

Posthouders van deze regeling op de hoogte te stellen.


