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Kortversjon 

 

Bobil med et attraktivt forhold mellom pris og ytelse 

Dethleffs Just Go: En ny bobil for førstegangskjøpere, med Ford 
Transit-understell  

Førstegangskjøpere som er ute etter en rimelig bobil med høy kvalitet og 

reiseklart utstyr, finner det de leter etter i den nye Just Go-serien fra Dethleffs. 

Den nye modellen har Ford Transit-understell og er i salg hos mange Dethleffs-

forhandlere fra mai 2022. 

 

Bobil- og campingvognprodusenten Dethleffs presenterer den nye serien 

Dethleffs Just Go fra og med mai 2022. Da får nybegynnere på utkikk etter en 

rimelig bobil med utstyr som gjør den helt reiseklar, enda flere modeller å velge 

mellom. Den delintegrerte modellen utmerker seg med et svært attraktivt forhold 

mellom pris og ytelse – både i basisvarianten med omfattende standardutstyr og 

i utstyrsvarianten med Comfort-pakke. Som basiskjøretøy har Dethleffs Just Go 

understell fra Ford Transit. Standardspesifikasjonen omfatter forhjulsdrift, en 

EcoBlue-dieselmotor på 130 hk (96 kW) og masser av komfort- og 

sikkerhetsutstyr. Her finner man blant annet cruise control, en digital DAB+-

bilradio som kan betjenes fra rattet, samt en rekke assistentsystemer som 

nødbremseassistent, bakkestartassistent, sidevindassistent og 

sikkerhetsbremsesassistent. De dreibare pilotsetene med justerbar høyde og 

vinkel samt to armlener sørger for ekstra komfort på turen. 

Det ligger i navnet at Just Go er basert på den populære bobilserien Dethleffs Just 

for nybegynnere – men den har noen karakteristiske særtrekk. For eksempel har 

Just Go et tilpasset førerhusoverbygg og en nydesignet, stilig baklykteholder.  
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Ved lansering kan den delintegrerte Just Go fås i tre planløsninger og to 

utstyrsvarianter. Den korte T 6815 EB har enkeltsenger og et L-formet kjøkken. 

Den lengre T 7055 kan fås med enkeltsenger (T 7055 EB) eller med en midtstilt 

dobbeltseng med høydejustering som standard og en lounge-sittegruppe (T 7055 

DBL). Begge modellene utmerker seg dessuten med et baderom som har separat 

dusj. I bodelen kombinerer Just Go lyse treoverflater, finstrukturerte 

veggeoverflater i grå filtdesign og elegante mørkegrå overskapdører uten håndtak 

og med soft-close-teknologi. 

To utstyrsvarianter gjør det lettere å velge 

For at det skal bli lettere for nybegynnere å velge praktisk utstyr, er Dethleffs 

tilbud av tilleggsutstyr i den nye Just Go oversiktlig og greit. I tillegg til omfattende 

standardutstyr byr den attraktivt prisede Comfort-pakken på interessant 

tilleggsutstyr som regnsensor og klimaanlegg. I tillegg inneholder pakken 

komfortutstyr for bodelen, for eksempel vindu i førerhusoverbygget og 

inngangsdøren, plisségardiner i førerhuset, mulighet for å bygge om 

enkeltsengene til dobbeltseng, stemningsbelysningen Light Moments og den 

spesielle stoffvarianten Salerno. Med vinterkomfortpakken (tilleggsutstyr) er Just 

Go godt forberedt på vintercamping. Dessuten sørger tilleggsutstyr som en 

kraftigere motor på 160 hk (118 kW), automatgirkasse istedenfor manuell 

girkasse, elektrisk gulvvarme, solcelleanlegg og elektrisk senkeseng over 

sittegruppen for nok av tilpasningsmuligheter – og forholdet mellom pris og ytelse 

er det ingenting å si på. 

De nye modellene er tilgjengelige hos utvalgte Dethleffs-forhandlere fra midten 

av mai. 
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Lang versjon 

 

Bobil med et attraktivt forhold mellom pris og ytelse 

Dethleffs Just Go: En ny bobil for førstegangskjøpere, med Ford 
Transit-understell  

I en tid der det har vært reisebegrensninger i hoteller og pensjonater, er det 

stadig flere som oppdager camping som et attraktivt feriealternativ. 

Førstegangskjøpere og andre som er ute etter en rimelig bobil med høy kvalitet 

og reiseklart utstyr, finner nå enda et alternativ hos Dethleffs, nemlig Dethleffs 

Just Go. Den nye modellen har Ford Transit-understell og er i salg hos mange 

Dethleffs-forhandlere fra mai 2022. 

 

De økende registreringstallene for bobiler tyder på at det er stadig flere 

campingturister som reiser med bobil for første gang. Men for nybegynnere kan 

det være ekstra vanskelig å velge riktig modell og passende utstyr. Fra mai 2022 

tilbyr Dethleffs en, ny rimelig modellserie med utstyr som gjør bobilen helt 

reiseklar, nemlig Dethleffs Just Go. 

Den delintegrerte modellen utmerker seg med et svært attraktivt forhold mellom 

pris og ytelse – både i basisvarianten med omfattende standardutstyr og i 

utstyrsvarianten med Comfort-pakke. Som basiskjøretøy har Dethleffs Just Go 

understell fra Ford Transit. Standardspesifikasjonen omfatter forhjulsdrift, en 

EcoBlue-dieselmotor på 130 hk (96 kW) og masser av komfort- og 

sikkerhetsutstyr. Her finner man blant annet cruise control, oppvarmbare, 

elektrisk justerbare sidespeil og en digital DAB+-bilradio som kan betjenes fra 

rattet. I tillegg får man en rekke assistentsystemer som nødbremseassistent, 

bakkestartassistent, sidevindassistent og sikkerhetsbremsesassistent. De dreibare 
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pilotsetene med justerbar høyde og vinkel samt to armlener sørger for ekstra 

komfort på turen. 

Dynamisk utvendig design for Dethleffs i modellår 2022 

Det ligger i navnet at Just Go er basert på den populære bobilserien Dethleffs Just 

for nybegynnere – men den har noen karakteristiske særtrekk. For eksempel har 

Just Go et nytt førerhusoverbygg som passer til førerhuset på Ford Transit-

basiskjøretøyet. Sidedekoren med Dethleffs typiske dynamiske, buede linje under 

vinduet er som på Just-serien, mens den helt nydesignede, stilige 

baklykteholderen minner om lykteholderen på den nye integrerte 

premiummodellen Dethleffs XL I. Med andre ord er den utvendige designen på 

Dethleffs Just Go helt i tråd med formspråket for modellår 2022 hos Dethleffs. 

Tre planløsninger ved lansering 

Ved lanseringen i mai 2022 kan den delintegrerte Just Go fås i tre planløsninger 

og to utstyrsvarianter. Den korte T 6815 EB har enkeltsenger bak og et L-formet 

kjøkken i midten, overfor badet. Den kan også fås med en femte sitteplass som 

tilleggsutstyr. Den lengre T 7055 kan enten fås i en versjon med enkeltsenger  

(T 7055 EB) eller med en midtstilt dobbeltseng med høydejustering i hekken  

(T 7055 DBL). Begge de lange planløsningene utmerker seg dessuten med et 

baderom som kan skilles fra bodelen og har separat dusj. 

Innredningen har en grunnleggende utforming som viser slektskapet med Just-

modellen, men Just Go kombinerer de lyse treoverflatene med finstrukturerte 

veggeoverflater i grå filtdesign og elegante mørkegrå overskapdører uten håndtak 

og med soft-close-teknologi. Stoffkombinasjonene Ravello og Salerno har nye 

farger som passer godt inn i interiøret. Sistnevnte er forbeholdt Comfort-pakken. 

Sittegruppen i T 6815 EB og T 7055 EB med enkeltsenger er utformet med et 

veggmontert bord som standardutstyr. I utstyrsvarianten Comfort-pakke har de 

to modellene isteden en L-sittegruppe med frittstående bord. Dobbeltseng-

modellen T 7055 DBL har én sittebenk langs hver av sideveggene og et frittstående 

bord imellom. 
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To utstyrsvarianter gjør det lettere å velge 

For at det skal bli lettere for nybegynnere å velge praktisk utstyr, er Dethleffs 

tilbud av tilleggsutstyr i den nye Just Go oversiktlig og greit. Den innholdsrike 

grunnkonfigurasjonen har for eksempel inngangsdør med myggnetting, 

førerhusgardiner og 150 mm tykke madrasser på de fastmonterte sengene. I 

planløsningen T 7055 DBL er til og med høydejusteringen av den midtstilte 

dobbeltsengen en del av standardutstyret. Garasjen bak har antiskli-overflate på 

gulvet og nye, lettbetjente dreibare spennlåser som standard. 

Utstyrsvarianten Comfort-pakke er beregnet på dem som ønsker seg litt ekstra 

bo- og kjørekomfort. I tillegg til ekstra utstyr for basiskjøretøyet, som 

lykteassistent, regnsensor og klimaanlegg, har Comfort-pakken også vinduer i 

førerhusoverbygget og inngangsdøren, et 70 cm langt midi-løfte-vippe-tak over 

sittegruppen, plisségardiner i førerhuset, mulighet for ombygging av 

enkeltsengene til dobbeltseng og en ekstra garasjeluke på venstre side. Dessuten 

inneholder Comfort-pakken stemningsbelysningen Light Moments. Sammenlignet 

med prisen ved separat kjøp av alle utstyrsalternativene gir pakken en enorm 

besparelse på minst 37.000 kr.. 

Begge versjonene kan dessuten fås med en assistentpakke med flere 

sikkerhetsassistenter og Export-pakken der utstyret fra fabrikken omfatter 

kassettemarkise og ryggekamera. Vinterkomfortpakken (tilleggsutstyr) gjør Just 

Go til en sann vinterspesialist. Pakken sørger for topp bo-komfort ved ekstra lave 

temperaturer uten fare for at vannanlegget fryser. Dessuten sørger tilleggsutstyr 

som en kraftigere motor på 160 hk (118 kW), automatgirkasse istedenfor manuell 

girkasse, tilhengerfeste, elektrisk gulvvarme, solcelleanlegg og elektrisk 

senkeseng over sittegruppen for nok av tilpasningsmuligheter – og forholdet 

mellom pris og ytelse er fortsatt førsteklasses. 

Modellene er tilgjengelige hos utvalgte forhandlere fra mai 2022. 
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Planløsninger 

   

T 6815 EB T 7055 EB T 7055 DBL 

 
Isny, mai 2022  
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Om Dethleffs 

«Ikke uten familien!» Det bestemte Arist Dethleffs seg for i 1931. Han var fabrikant av skistaver 

og pisker og konstruerte Tysklands første «Wohnauto» (campingvogn) fordi han ville ha med seg 

familien på de lange forretningsreisene sine. Ordet «fritid» var det ikke mange som kjente til, og 

familieferie var et privilegium forbeholdt de få. Kort sagt var turistindustrien i sin spede barndom. 

Oppfinnelsen av Dethleffs campingvogn var startskuddet for en ny æra. Ikke minst for foretaket 

selv, som på et punkt gikk helt over til å produsere campingvogner og senere også bobiler.  

Grunnleggeren Arist Dethleffs pionerånd preger foretaket den dag i dag. Den viser seg i 

kontinuerlig videreutvikling av de ulike seriene, i utallige nyvinninger og naturligvis også i det som 

hele camping-historien handler om, nemlig familien. Fra første stund har foretaket vært tett 

knyttet til stedet Isny i det tyske Allgäu. Med den familievennlige innstillingen har foretaket 

nøyaktig det samme utgangspunktet som da det begynte å produsere campingvogner.  

I Isny utvikles og produseres det også campervans og bybobiler for merkene Pössl og Crosscamp i 

tillegg til bobiler og campingvogner for Dethleffs. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et heleid datterselskap av THOR Industries, en av verdens ledende 

produsenter av fritidskjøretøyer med over 31 000 ansatte. Erwin Hymer Group omfatter 

produsenter av bobiler og campingvogner, tilbehørsspesialister og leie- og finansieringstjenester. 

I Erwin Hymer Group inngår bobil- og campingvognmerkene Buccaneer, Bürstner, Carado, 

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

Sunlight og Xplore, bobilutleierne Crossrent, McRent, og rent easy, understellsspesialisten 

Goldschmitt, tilbehørsspesialisten Movera samt reiseportalen freeontour. Du finner mer 

informasjon på www.erwinhymergroup.com. 


