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Isny, Juli 2021 

Kortversjon 

Trend 90: Reiseklar jubileumsmodell til jubileumspris 

I jubileumsåret 2021 lanserer Dethleffs en annen, attraktiv spesialmodell: Trend 
90. Bobilene i Trend-serien har vært blant de mest vellykkede Dethleffs-
modellene i årevis, siden de tilbyr et bredt spekter av forskjellige oppsett med et 
godt pris/ytelsesforhold. For jubileumsmodellen Trend 90 som er tilgjengelig som 
en delintegrert modell i åtte planløsninger, har Dethleffs satt sammen en spesielt 
attraktiv utstyrspakke som i tillegg til en spesielt kraftig basis også inneholder 
mange, praktiske utstyr av høy kvalitet. Multifunksjonsrattet av skinn og 
automatisk klimaanlegg i førerhuset er like mye en del av jubileumsutstyret som 
en bodelsdør med vindu og sentrallås, mørkleggingsgardiner i førerhuset og mye 
mer. Basiskjøretøyet er Citroën Jumper med et lavt rammechassis, hvis 165 hk 
motor sørger for dynamiske kjøreegenskaper og mestrer enhver stigning. Både 
utvendig og innvendig er Trend 90 designet i det livlige flotte designet som 
gjennomgår hele Trend-serien. Jubileumsstoffkombinasjonen “Metropolitan” 
med sine trendy møbeltrekk i lysegrå smelter harmonisk inn i møbeldesignet med 
en moderne blanding av tre og hvite overflater. Som alle Trend-modeller, er til 
jubileumsmodellen Trend 90 basert på den råtesikre Lifetime Smart 
kroppskonstruksjonen - alt annet enn en selvfølge i denne klassen. Med en 
grunnpris som starter på 849.000 kr., tilbyr jubileumsmodellen Trend 90 med sitt 
omfattende utvalg av funksjoner en prisfordel sammenlignet med 
sammenlignbare standardkjøretøyer.  
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Lang versjon 

Trend 90: Reiseklar jubileumsmodell til jubileumspris 

Dethleffs feirer 90-årsjubileum i 2021. Hvilken bedre måte å feire et slikt 
jubileum på enn med en jubileumsutgave av den mest populære bobilserien i 
Dethleffs-serien: Trend 90. Utstyrt med en kraftig 165 hk motor og omfattende 
topputstyr, har Trend 90 alt du trenger for å dra på en reise med en gang. Trend 
90 er tilgjengelig som en delintegrert modell i åtte populære planløsninger - og 
med en attraktiv jubileumspris fra 849.000 kr. . 

Jubileer er der for å feires, og Dethleffs feirer med kundene sine. For 90 år siden 
utviklet campingvognpioner Arist Dethleffs den første "campingvognen" og la 
dermed grunnlaget for en europeisk campingtendens. I jubileumsåret lanserer 
Dethleffs en annen attraktiv jubileumsmodell: Trend 90. Bobilene i Trend-serien 
har vært blant de mest vellykkede Dethleffs-modellene i årevis. Og det med god 
grunn. Tross alt overbeviser de med sin moderne design, omfattende 
standardutstyr og et utmerket forhold mellom pris og ytelse. Med åtte 
planløsninger tilbyr Trend 90 som en delintegrert modell et ekstremt bredt 
spekter for en rekke formål. Felles for alle trendmodellene er den typiske Dethleffs 
sikkerhet og kvalitet. Som med Lifetime Smart konstruksjonen - alt annet enn en 
selvfølge i denne klassen. Den råtebestandige gulvkonstruksjonen uten treinnlegg 
med GFK-kledd understell og tak sørger for lang levetid og høy verdi for bilen. 
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Prisattraktiv jubileumspakke 

For jubileumsmodellen Trend 90 har Dethleffs satt sammen en spesielt attraktiv 
utstyrspakke som i tillegg til en spesielt kraftig basis også inneholder mange, 
praktiske utstyr av høy kvalitet. Aluminiumsfelger, automatisk klimaanlegg i 
førerhuset, multifunksjonsratt i skinn og et stort takvindu i T-kappen over 
førerhuset, samt en komfortabel L-formet sittegruppe (unntatt DBL og EBL 
plantegninger), innrammede vinduer med integrerte persienner og myggenetting, 
er en del av jubileumsutstyret. Den 70 centimeter brede bodelsdøren med vindu 
og sentrallås, mørkleggingsgardiner i førerhuset, Light Moments belysningspakke 
for stemningsfull belysning og mye mer. Som et resultat er listen over 
tilleggsutstyr kort – Trend 90 er allerede utstyrt og klar til å reise. 

Dynamiske kjøreegenskaper takket være 165 hk motor 

Jubileumsutgaven er kun tilgjengelig i de åtte mest populære planløsninger som 
en delintegrert modell. Grunnlaget er alltid Citroën Jumper Light med et 
lavrammechassis, som utnytter 165 hk (121 kW) motor som sørger for dynamiske 
kjøreegenskaper og mestrer enhver stigning, selv når bilen er fullastet. Trend 90 
ruller på 16-tommers aluminiumsfelger, har LED-kjørelys, elektrisk justerbare og 
oppvarmede utvendige speile, samt roterende, høyde- og vippejusterbare Captain 
Chair-førerstoler med doble armlener for fører og passasjer som standard. 

Både utvendig og innvendig er Trend 90 designet i det livlige, trendige designet 
som gjennomgår hele Trend-serien. Dette inkluderer det behagelige eksteriøret i 
hvitt med den familietypiske, dynamiske kurven, den særegne lysbæreren bak og 
støtfangerne lakkert i bilfargen. Kupé-inngangen på hyttedøren med et integrert 
trinn fører komfortabelt inn i stuen, der det moderne interiøret med en blanding 
av tre og hvite overflater skaper klare linjer og en vennlig, hjemmekoselig 
atmosfære. "Metropolitan" jubileumsstoffkombinasjon med trendy 
polstringstoffer i lysegrå smelter inn harmonisk. 
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Gourmet kjøkken og bad 

Alle plantegningene har et fullt utstyrt gourmetkjøkken med komfyr inkludert tre 
brennere, rikelig med lagringsplass i skuffene med myk lukking og god plass til 
tilberedning av måltider. Seks av de åtte planløsninger som kan velges for 
jubileumsmodellen Trend 90 har til og med eget bad med separat dusj og toalett, 
med mulighet for å skille bad og soverom fra stuen. 

Med en grunnpris som starter på 849.000 kr. tilbyr jubileumsmodellen Trend 90 
med sitt omfattende utvalg av funksjoner i alle utformingene har en prisfordel 
sammenlignet med en sammenlignbar standardkjøretøy.  

 

Trend 90 Master Class 

Alle Trend 90-modellene tilbys i Norge som Master Class inklusive 230V el-patron 
til luftbåren varme, elektrisk gulvoppvarming, isolert avløpstank og elektrisk 
senkeseng. 
 

 

Planløsninger  Trend 90 

    

https://www.dethleffs.de/infos/fachbegriffe-lexikon/detail-ansicht/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5bcontroller%5d=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5baction%5d=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bterm%5d=125&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bpageUid%5d=24168&cHash=82d74c06f82fa3448374d70f27e3185d
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Om Dethleffs 

“Ikke uten familien min!” bstemte Arist Dethleffs seg for i 1931 og konstruerte den første 

campingvognen i Tyskland, som han kalte “Wohnauto” på den tiden, fordi skistav- og 

piskeprodusenten ønsket familien sin med seg på lange forretningsreiser. Inntil da var det kun 

noen få som kjente ordet "fritid", familieferier var et privilegium og turisme var fortsatt i sin 

startfase. Med oppfinnelsen av Dethleffs Caravan begynte en ny æra, spesielt for selskapet, som 

på et eller annet tidspunkt viet seg helt til campingvogn og senere også til bobilproduksjon.  

Den banebrytende ånden til Arist Dethleffs kan fremdeles føles i selskapet i dag. Det er i den 

kontinuerlige videreutviklingen av serien, i utallige innovasjoner og selvfølgelig i hjertet av 

campinghistorien: familien. Selskapet har helt fra begynnelsen vært godt knyttet til stedet Isny im 

Allgäu, og med sin posisjonering som en "familievenn" holder den alltid et øye med merkevarens 

essens.  

I Isny, i tillegg til bobiler og campingvogner av merket Dethleffs, er CamperVans og Urban Camper 

også utviklet og produsert for merkevarene Pössl og Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et heleid datterselskap av Thor Industries, verdens ledende produsent av 

fritidskjøretøyer med over 25 000 ansatte. Erwin Hymer Group samler produsenter av bobiler og 

campingvogner, spesialistspesialister samt leie- og finansieringstjenester under ett tak. Erwin 

Hymer Group inkluderer bobil- og campingvognmerkene Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann + Bischoff, Laika, LMC, 

Sunlight og Xplore, bobilutleiefirmaene Crossrent, McRent og rent easy, chassis-spesialisten 

Goldschmitt, tilbehørsspesialisten Movera og reiseportalen freeontour. Ytterliger informasjon 

finner du under www.erwinhymergroup.com. 


