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Just Go

JUST GO

Den nye Just Go
Vil du oppleve mobil frihet på en enkel og grei måte?
Da passer den nye Dethleffs Just Go helt perfekt. Enten
den er din første bobil eller du har holdt på en stund,
overbeviser den nye Just Go med omfattende utstyr til
en rimelig pris. Og som for alle Dethleffs-modeller kan
du stole på at pålitelig kvalitet og førsteklasses service
følger med på kjøpet.
Har du lyst på mer? Velg den attraktive Comfort-pakken
med en rekke ekstra komfort- og utstyrsdetaljer.
Du kan velge mellom tre populære planløsninger
med enkeltsenger eller dobbeltseng. Alle tre har en
moderne stil som kombinerer varm tredekor med
moderne, strukturerte veggoverflater i grått.
Just Go er bygget på det pålitelige Ford Transit-chassiset
med en trekksterk EURO VI-E-motor og viktige
assistentsystemer som gjør reisen ekstra trygg og
komfortabel.

Ta plass og gjør deg klar for nye opplevelser.
Just go!
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Du finner mye mer informasjon og multimedie-innhold
om Just Go på www.dethleffs.no/justgo

JUST GO

Omfattende utstyr
70 cm bred inngangsdør med
myggnetting (sentrallås og vindu
i Comfort-pakken)

Stor garasje bak, godt egnet
for elsykler med sklihemmende
overflate (2. garasjedør på venstre side
i Comfort-pakken)

Ergonomiske pilotseter med
integrerte nakkestøtter, polstrede
armlener og justering av høyde og
vinkel
Komfortabel og trygg reise med
cruise control, kollisjonspute
på førersiden, Ford Audiosystem med DAB+-radio
og mye mer

Ekstra trygghet med assistentsystemene ABS, EBD, ESP, TCS, bakkestart-,
sidevind- og bremseassistent samt
veltebeskyttelse og nødbremsassistent

Trekksterk 2,0 l motor med
130 hk (96 kW) og den nyeste
EURO VI-E-utslippsnormen

Bildene viser til dels tilleggsutstyr som fås mot pristillegg.
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JUST GO

Akkurat slik du vil ha den

Just Go

(Comfort-pakke som tilleggsutstyr)
Med Comfort-pakken har Just Go masse nyttig tilleggsutstyr (se side 9). De lakkerte støtfangerne foran og L-sittegruppen
med frittstående bord i modellene med enkeltsenger er ekstra iøynefallende. L-sittegruppen passer perfekt for alle som
vil ha beina høyt.
Spesialtrekket Salerno for sittebenken, førersetet og passasjersetet er også med i Comfort-pakken.

T 6815 EB (standard)

Just Go (standard)
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Standardutgaven av Just Go har en halv dinettegruppe med bord som er festet til veggen (modeller med
enkeltsenger). Ombygging til en ekstra sengeplass er mulig. Da felles bordbeinet litt ned, og bordplaten festes
i den nedre veggholderen. Fører- og passasjersetet har antrasittfarget setetrekk. Støtfangeren foran er utført
i matt svart.

T 7055 EB (Comfort-pakke)
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T 7055 EB (Comfort-pakke)

[1]

Mer soveplass! Kan fås med 140 cm bred, elektrisk justerbar
senkeseng.

[2]

Det store kombiskapet på 142 l med 15 l fryserom sørger for
friske matvarer. Stekeovn kan fås som tilleggsutstyr (se bilde).

[3]

Lyskomposisjonen Light Moments sørger for god stemning
(Comfort-pakke).
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JUST GO

Ganske enkelt god søvn

T 7055 EB

De store, 215 cm lange enkeltsengene er utstyrt med 150 mm tykke kaldskumsmadrasser og lamellbunner
i tre for førsteklasses sovekomfort. I Comfort-pakken er det også mulig å bygge om sengene til en enorm
dobbeltseng.

T 7055 DBL
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Den midtstilte dobbeltsengen på 190 × 150 cm kan som standard justeres i høyden. Avhengig av hvor
mye du skal ha med på turen, kan du velge mellom bedre plass i garasjen bak og mer takhøyde på
soverommet.

Senkeseng for to personer med elektrisk betjening over sittegruppen (tilleggsutstyr)

JUST GO

Velværeoase

T 7055 EB

Eksklusive materialer og høy produksjonskvalitet setter et luksuriøst preg på badet.

T 7055 EB

Liker du å ha god plass og stor bevegelsesfrihet på badet? Det får du her! Lukk baderomsdøren mot bodelen,
og du har et stort baderom som går over hele kjøretøybredden.
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JUST GO

Just all you need

I den store vasken med høy vannkran har du
plass til å vaske store gryter og stekepanner.
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Kombiskapet på 142 l kan bestilles med
stekeovn.

Overskapene lukkes mykt med soft-inntrekking
og har indirekte belysning.

Det komplett utstyrte L-kjøkkenet har gasskoketopp med to bluss, romslig kjøkkenbenk og store skuffer. Multiflex
skinnesystem på siden med kroker og festeelementer er ekstra praktisk.

JUST GO

Comfort-pakken

1
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Hvis du vil ha mer utstyr til Just Go, kan du velge Comfort-pakken
(tilleggsutstyr) med en rekke detaljer som gjør ferien og reisen
enda mer komfortabel.
– Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil [ 1 ]
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4*
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6

7

8*

– Stilige 16-tommers alufelger [ 2 ]
– Tåkelykter og støtfangere i bilens farge [ 3 ]
– Mørkleggingspersienner i førerhuset [ 4 ]
– Light Moments lyskomposisjon som gir herlig stemning

[5]

– L-sittegruppe med frittstående bord – perfekt for alle som vil ha beina høyt [ 6 ]
– Stort vindu som kan åpnes, i førerhusoverbygget [ 7 ]
– Fører-/passasjersete med samme stoffvariant som i bodelen [ 8 ]
– Spesial-stoffkombinasjon SALERNO (se bilde 6 + 8)
– Ekstra luke på venstre side til garasjen bak – gjør det enkelt å få med all bagasjen
– Panorama-takluke på 70 × 50 cm over sittegruppen
og mye mer
I tillegg følger dem med viktige chassiskomponenter som
klimaanlegg i førerhuset, oppvarmbar frontrute, vindusvisker med regnsensor, frontlyktassistent med dag/natt-sensor samt nødbrems-, kjørefelt- og fjernlysassistent.
Du finner en oversikt over alt innholdet i pakken i tekniske data.

*Bildet viser multifunksjonsdisplayet som fås mot pristillegg og ikke
inngår i Comfort-pakken.
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JUST GO

Mange valgmuligheter

Ravello

Salerno (Comfort-pakke som tilleggsutstyr)

Opplev modellene i 360 grader.
Skann koden eller åpne URL-en:
www.dethleffs.no/justgo

Du finner mye mer informasjon på:
www.dethleffs.no/justgo eller
i tekniske data
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Noce Nagano

Just Go (standard)

Just Go (Comfort-pakke som tilleggsutstyr)

T 6815 EB

T 7055 EB

T 7055 DBL

5 soveplasser

5 soveplasser

5 soveplasser

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr.
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Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.
Vi gjør oppmerksom på at bildene i denne katalogen delvis viser dekorasjonselementer som
ikke inngår i leveransen, samt tilleggsutstyr og tilbehør som medfører ekstra kostnader.
Du finner opplysninger om tekniske data, utstyr og priser i tekniske data. Fargeavvik kan
forekomme av trykketekniske grunner.

Erwin Hymer Group Nord ApS
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