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Velkommen
hos Dethleffs. Hvor er det skønt at rejse. At være afsted. At opleve nye steder, få nye 
venner og bare være sammen med familien. Give sig selv den luksus at nyde det enkle 
liv. Med en Dethleff campingvogn kan jeres rejser føres ud i livet, som I vil. Oplev hvad 
det vil sige at rejse med en c’joy eller c’go campingvogn fra Dethleff. Bare kom afsted.

Find flere informationer på www.dethleffs.dk. Eksempelvis: 

Film  Fotos Detaljer 
Piktogrammerne hjælper dig på vej.
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» Juhu, så er  
 vi klar. «
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»Afsted sydpå. Og det andet hjem  
 følger bare med. «
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» Jeg kan  
 se havet! «



 
9



 
10

»Det går nemt
 over bjergene. «
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Mindre gør det sjovere
Mindre vægt, mindre pris, ren campingfornøjelse. c’joy har alt, der skal til for at opleve 
frihed i ferien. På grund af sine kompakte mål og lave vægt er c’joy velegnet til mindre biler. 
Afhængig af bilen er der kun behov for et almindeligt kørekort (klasse B). Alligevel har c’joy 
plads nok til to personer eller mere. Og det til en lav pris. Så er det sjovt at holde ferie!
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»c’joy

c’joy 460 LE: Endelig bare sove længe og lade sig vække af morgensolen.  
Enkeltsengene kan nemt laves om til en stor dobbeltseng. 

» Flere detaljer om sengeombygning  
 på www.dethleffs.dk



 
13

Yndlingstøjet skal også med på ferien. c’joy har plads til 
feriegarderoben. Der bliver plads til det hele i de mange 
opbevaringsrum og i klædeskabet. 

Sådan føles rigtig ferie. Morgenmad i campingvognens hyggelige spisekrog giver feriestemning allerede fra morgenen af,  
så man bliver klar til endnu en vellykket feriedag. 

Et bad skal der til. I c’joy kan man gøre sig klar til dagen.
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Utroligt! Hvor er den fiks! Med en bredde på 2,12 m kommer 
c’joy nemt igennem de smalleste passager. Det gør 
rangeringen til en leg – også hvis øvelsen mangler. 

Nem håndtering og sikkerhed i Dethleffs kvalitet er også 
standard ved de mindste campingvogne. Med en dynamic 

pakke kan der bestilles yderligere sikkerhedsudstyr.

»c’joy
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Glæde ved tankning. 
c’joy hører med 1.000 kg 
til letvægterne blandt 
campingvogne, og det kan 
mærkes på benzinregnigen.

Med den slanke c’joy 
kommer I også igennem de 

smalle gader i fin stil.

Køreglæde er inkluderet!  
En tur langs kysten mod 
Trieste i god fart er ikke 
et problem med dynamic 
pakken.
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ªª Den perfekte begyndervogn: billig i anskaffelse og med 
alt nødvendigt indhold
ªª Ingen nervøsitet ved smalle steder: bredden på 2,12 m gør 
c’joy til den slankeste i sin serie
ªª Letvægter: så let, at kun et almindeligt kørekort (klasse B) 
er nødvendig, afhængig af bilen selvfølgelig 

ªª Beskyttelse mod vejrlig: Front, bagparti og tag i robust 
GFK
ªª I skal ikke undvære noget på ferien: Med god opbevaring 
og en høj nyttelast kan I tage alt det med, I behøver

Flere informationer under: 
www.dethleffs.dk/cjoy

»c’joy fordele 
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390 QSH 
Smart køkken i bag og stor 
seng på tværs i forenden

410 QL 
Stor, hyggelig siddegruppe 

og stor seng på tværs

460 LE 
Lyst lounge område i front 

og ombyggelige enkeltsenge 
i bag, hvis det ønskes 

ªª Clipper ªª Portobelloªª Sambesi Oak

»Udvalg af bomiljøer
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Campingvogn to go
c’go giver lyst til bare spontant at pakke det mest nødvendige og tage afsted. Vognen er 
moderne og frisk i sit udtryk, fås med fire forskellige, friske bomiljøer og et stort udvalg af 
grundris fra lille og kompakt til en stor, rummelig familievogn. c’go er den idelle rejsepartner 
og er især populær hos unge par og mindre familier. Og skulle nopen spørge, så fås den  
unge ven af familien til en attraktiv pris. Hvornår skal I afsted?
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Madlavning til hele familien? Ikke noget problem! c’go er 
udstyret med tre gasblus, vask, XXL køleskab og fryser for  
en ekstra portion is i ferien. 

For det perfekte udsyn har alle c’go grundris mange vinduer. 
Ved senge i front er der valgmulighed mellem et stort vindue 
eller et hyggehjørne uden vindue. 

»c’go
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Plads til hvert medlem af familien: c’go fås med fire forskellige grundris for børnesenge.  
Og skulle pladsen ikke slå til, fås køjesengene også med tre pladser. 

Hurtigt ren igen. For dem 
der gerne vil tage bad i 
sin c’go: alle grundris giver 
mulighed for at vælge 
brusebadet til.
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Fundet et sted på turen, hvor alle vil blive og campere? 
Intet problem! Med den valgfrie Autark pakke til c’go kan 
eventyret begynde.

Alt, hvad man kan få brug for på ferien, passer ind bag 
den store luge. Og det bedste er, at der også er adgang til 

bagagen inde fra vognen, hvor sengene kan klappes op. 

»c’go
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c’go er så let og adræt, at rangeringen bliver ren leg.

God følelse: med robuste og modstandsdygtige 
ydermaterialer er c’go godt beskyttet mod skrammer  
og ridser.

Sikkerhed for hele familien og nem håndtering kendetegner c’go: Dethleffs 
sikkerhedskomponenter følger jer hele vejen. De hjælper i faresituationer og sørger for  
bedre køregenskaber. Yderligere sikkerhed kan tilkøbes med Sikkerhed-to-go-pakken.
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ªª  Noget for enhver: grundrissene giver et stort udvalg  
for små som store familier
ªª Friskt look: smart og moderne interior og en kulørt  
palette af polster til netop jeres smag 
ªª Attraktiv: fornuftig pris uden, at I behøver give afkald
ªª Beskyttelse mod vejrlig: Front, bagparti og tag  
i robust GFK

ªª Intet skal blive hjemme: med megen opbevaringsplads  
og en høj nyttelast kan I tage alt det med, I vil.
ªª Letvægter: så let, at kun et almindeligt kørekort (klasse B) 
er nødvendig, afhængig af bilen selvfølgelig

430 QS 
Rejse-c’go under 
7  m i totallængde 

med fantastisk 
rumfornemmelse

415 QL 
Mindste c’go tværseng, 
kun 2,20 m i bredden 

og perfekt til to

475 EL 
Mindste c’go 

enkeltseng, 2,20 m  
i bredden

495 FR 
Stor seng, åbent 

vaskeområde og skøn 
siddegruppe

495 QSK 
c’go med børnesenge 

i bag, væk fra 
indgangspartiet

»c’go Pluspunkte

Flere informationer under: 
www.dethleffs.dk/campingvogne/cgo
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515 RE 
Lys, stor siddegruppe 
i front og enkeltsenge 

i bag

515 DL 
Perfekt for to: 

dobbeltseng i front 
og skøn lounge 

siddegruppe

515 RK 
Fleksibelt 

familievenligt 
grundris giver mange 

sovepladser

535 QSK 
Stort børneområde  

og bad i bag

565 FMK 
Stor familie-c’go 

med midterplaceret 
siddegruppe og   

2,50 meters bredde 

ªª Grey Orbitªª Blue Lagoon ªª Sunshineªª Green Paradise

ªª Pearlwhite

»Udvalg af bomiljøer
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» I gode hænder
Med en Dethleffs kommer I, hvorhen I vil og afslappet hjem 
igen. Udover førsteklasses kvalitet skyldes det også et tæt 
forhandler- og servicenet i hele Europa. Med regelmæssige 
kurser sørger Dethleffs for, at medarbejderne på værkstederne 
er up to date, ligesom alle vigtige reservedele selvfølgelig 
altid ligger klar. Det er ikke uden grund, at  Dethleffs' 
reservedelsservice regnes for en af de bedste i branchen.

En god service beviser ikke kun sit værd i en nødssituation. 
Kig endelig forbi den lokale Dethleffs forhandler og hør, hvad 
der gør vennen af familien til noget særligt, også hvad angår 
service.  For venskab er første priotitet for Dethleffs. 



CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse
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Vore kunder sætter pris 
på god kvalitet og service. 
Ikke uden grund indtager 
vi ved læservalg ofte 
topplaceringer, netop også 
på tilfredshedværdier. 

Kompetent rådgivning får I hos den lokale  
Dethleffs forhandler. Kig bare forbi!
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»Kvalitet igennem mere end 85 år
For mere end 85 år siden blev campingvognen født. Arist 
Dethleffs byggede af kærlighed til sin familie "boligvogn", 
således at han på sine mange forrentingsrejser også kunne 
have familien med. Gennem årtiers erfaring er Dethleffs 
blevet specialister i bygningen af campingsvogne. En 
specialist med høje krav og innovative ideer – made in 
Germany. Også i dag bestemmer princippet "En ven af 
familien" virksomhedens gøren og laden. Det er et løfte til 
Dethleffs' venner, der leves efter. 

Det mærkes først og fremmest på Dethleffs' kvalitet. Med 
moderne udviklings- og produktionsteknik produceres både 
campingvogne og autocampere i sydtyske Isny. Med hjælp 
fra motiverede og højtuddannede medarbejdere. Hvordan? 
Ganske enkelt: hos Dethleffs foreskrives kvalitet ikke, den 
udleves aktivt. Og dermed bliver kvalitet til mål for hver 
enkelt. Resultatet har tilfredse Dethleffs-rejsende mærket for 
hver kilometer gennem årtier. Dethleffs er stadig en ven af 
familien.

» Ikke uden
 min familie. «
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Med konstante kvalitetskontroller i alle trin af 
produktionsprocessen og specielle tests sikrer Dethleffs  
de høje kvalitetsstandarder. Få selv syn for sagen og  
oplev live produktionen af Dethleffs campingvogne  
og autocampere ved en fabriksrundgang.

Flere informationer og tilmelding til fabriksrundgang:  
www.dethleffs.co.uk/factory-visit
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»Oplev venskabet
Dethleffs er meget mere end kun sine produkter og et brand. 
Dethleffs er også et venskab.

Dethleffs engagerer sig via Dethleffs Family Stiftung i mange 
sociale projekter både i og udenfor Tyskland. Igennem 
mange oplevelsesrige år har også dette engagement 
gjort Dethleffs til en ven af familien. En ven, der ikke kun 

er ledsager på rejsen, men som også hjælper, når det er 
nødvendigt. En ven, der lytter, før han giver råd. Og en ven, 
som man kan stole på i en nødssitauation. Såden bliver 
rejsende til venner. Velkommen i den store Dethleffs familie.



Dethleffs er en ven af familien.
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Velkommen i Dethleffs familie! 
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Tak for din interesse for vores campingvogne. Flere attraktive modeller 
findes i vores hovedkatalog. Spørg efter det hos din forhandler eller læs 
mere på www.dethleffs.dk / .noDer tages forbehold for tekniske ændringer 
og fejl. Billederne i dette katalog indeholder delvist dekorationselementer, 
der ikke hører med til leveringsomfanget. Der vises også alternative designs 
eller ekstraudstyr, som kan tilkøbes mod merpris. Information omkring 
teknik, udstyr og priser findes i de separate tekniske data og på prislisten. 
Farveafvigelser kan forekomme af trykketekniske årsager.

Erwin Hymer Group ApS 
Knud Højgaardsvej 2 
DK - 7100 Vejle 
www.dethleffs.dk / www.dethleffs.no

DK/N


