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Kortversjon 

 

Nybegynnermodell med et attraktivt forhold mellom pris og ytelse 

Dethleffs Just Go: tre nye planløsninger for den nye bobilserien 
med Ford-understell 

Dethleffs Just Go ble lansert i mai 2022. I modellår 2023 får Dethleffs nye 

bobilserie med Ford Transit-understell tre nye planløsninger. 

Campingentusiaster som leter etter en rimelig modell med god kvalitet og 

reiseklart utstyr, kan nå velge mellom seks planløsninger til sammen.  

 

Med Just Go tilbyr Dethleffs en rimelig bobil med utstyr som gjør den helt 

reiseklar. Den delintegrerte modellen har et Ford Transit-understell og utmerker 

seg med et svært attraktivt forhold mellom pris og ytelse. Standardspesifikasjonen 

omfatter forhjulsdrift, en EcoBlue-dieselmotor på 130 hk (96 kW) og masser av 

komfort- og sikkerhetsutstyr.  Tre utstyrspakker – komfortpakken, 

assistentpakken og One-pakken – kan fås som ekstrautstyr. Det finnes også en 

vinterkomfort-pakke. 

Hittil har Just Go har bare vært tilgjengelig i tre planløsninger, men i modellår 2023 

utvider Dethleffs utvalget med tre ekstra planløsninger – fra den kompakte Just 

Go T 6615 via den snaut syv meter lange Just Go T 6905 til Just Go T 7055 EBL som 

kombinerer enkeltsenger bak med en sittebenk på langs.  

Den gjennomtenkte inndelingen og innovative løsninger gjør at den kompakte Just 

Go T 6615 får plass til mer enn man skulle tro, på bare 6,69 meters lengde. 

Enkeltsengene bak er 2,0 meter lange og plassert så høyt at det er nok av plass til 

klesskap og en stor garasje under. Badet har en praktisk dreievegg som også er 

med på å gi ekstra plass i Just Go T 6615. Når dusjveggen dreies ut, flyttes samtidig 

servanten over toalettet og gir plass til en komfortabel dusj med faste plastvegger. 
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Kjøkkenet kan enten fås med en stor kjøkkenbenk over et 83-liters kjøleskap, eller 

med et høyt plassert kjøleskap på 137 liter.  

Just Go T 6905 er kjennetegnet av en fransk dobbeltseng bak og et romslig, åpent 

rom foran. Bobilen er syv meter lang, har en luftig sittegruppe og et stort 

vinkelkjøkken. Det er god plass til oppbevaring fordi kjøleskapet er plassert i 

høyden på motsatt side av kjøkkenet. Den komfortable, langsmonterte 

dobbeltsengen bak er 200 centimeter lang og 135 centimeter bred i hodeenden. 

Et stort, langsgående bad med toalett og dusj som kan skilles av, er plassert på 

førersiden.  

Den 7,36 meter lange Just Go T 7055 EBL gir enda mer plass til å sove og leve på. 

Den kombinerer enkeltsenger bak med et ekstra stort baderom. Foran innbyr en 

sjenerøs sittegruppe til hyggelige stunder på to sittebenker på langs. Det store, 

frittstående bordet i midten kan skyves til siden slik at det blir enkelt å komme seg 

inn i førerhuset.  

Alle de tre nye planløsningene i Just Go kan leveres med en senkeseng 

(ekstrautstyr) over sittegruppen for dem som vil ha ekstra soveplasser. 

Prisene for de nye planløsningene av Just Go begynner på 868.000,- kr. 
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Lang versjon 

 

Nybegynnermodell med et attraktivt forhold mellom pris og ytelse 

Dethleffs Just Go: tre nye planløsninger for den nye bobilserien 
med Ford-understell 

Dethleffs Just Go ble lansert i mai 2022. I modellår 2023 får Dethleffs nye 

bobilserie med Ford Transit-understell tre nye planløsninger. 

Campingentusiaster som leter etter en rimelig modell med god kvalitet og 

reiseklart utstyr, kan nå velge mellom seks planløsninger til sammen.  

 

Dethleffs Just Go ble lansert for bare noen uker siden til glede for prisbevisste 

campingentusiaster. Dette er en rimelig bobil med utstyr som gjør den helt 

reiseklar. Den delintegrerte modellen har et Ford Transit-understell og utmerker 

seg med et svært attraktivt forhold mellom pris og ytelse. Den har blant annet 

dreibare pilotseter med to armlener, førerhusgardiner og 15 cm tykke 

temperaturregulerende 7-soners premiummadrasser på fastmonterte senger 

som standardutstyr. Standardspesifikasjonen omfatter forhjulsdrift, en EcoBlue-

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

Utvendig har Dethleffs Just Go en dynamisk linje som svinger seg under vinduene 

og en elegant baklykteholder som passer perfekt inn i den karakteristiske 

designen på Dethleffs bobilserier. I bodelen kombinerer Just Go lyse treoverflater 

på møblene 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. 

Tre utstyrspakker – komfortpakken, assistentpakken og One-pakken – kan fås som 

ekstrautstyr til attraktive betingelser. Pakkene inneholder blant annet 



 
 

P R E S S E M E L D I N G  

 

Dethleffs presseavdeling  
Helge Vester  
helge.vester@dethleffs.de    
Tlf. +49 (0)7562 987-210  
www.dethleffs.de  

klimaanlegg, vinduer over førerhuset, plissegardiner for mørklegging av 

førerhuset, en ekstra garasjeluke, flere sikkerhetsassistenter, kassettmarkise, 

ryggekamera, flatskjerm og satellittanlegg. Det finnes også en vinterkomfort-

pakke med utstyr for vintercamping. 

Tre ekstra planløsninger i modellår 2023 

Hittil har Just Go har bare vært tilgjengelig i tre planløsninger – en kort versjon 

med enkeltsenger og to sju meter lange versjoner med baderom og enkeltsenger 

eller midtstilt dobbeltseng. I modellår 2023 utvider Dethleffs utvalget med tre 

ekstra planløsninger. Planløsningene er vidt forskjellige og strekker seg fra den 

kompakte Just Go T 6615 via den snaut sju meter lange Just Go T 6905 til Just Go 

T 7055 EBL, en tredje 7,36 meter lang versjon som kombinerer enkeltsenger bak 

med en sittebenk på langs. Det betyr at dette segmentet har en løsning nesten 

uansett behov. 

Just Go T 6615: perfekt utnyttelse av kompakt lengde  

Just Go T 6615 er en kompakt og smidig modell. Den gjennomtenkte inndelingen 

og innovative løsninger gjør at denne planløsningen byr på mye mer enn man 

skulle tro med en lengde på bare 6,69 meter. Enkeltsengene bak er 2,0 meter 

lange og plassert så høyt at det er nok av plass til klesskap og en stor garasje under. 

Komfortpakken gjør at garasjen får en gjennomgående lastemulighet takket være 

en ekstra luke i hekken. Badet har en praktisk dreievegg som også er med på å gi 

ekstra plass i Just Go T 6615. Her er servanten og en skillevegg i plast festet til en 

dreibar stolpe i midten. I vanlig stilling står dreieveggen parallelt med ytterveggen, 

mens servanten er plassert lett tilgjengelig i badets dusjområde. Når dusjveggen 

dreies ut, flyttes servanten over toalettet, og det blir plass til en komfortabel dusj 

med faste plastvegger. Kjøkkenet er plassert overfor badet og kan enten fås med 

en stor kjøkkenbenk over et 83-liters kjøleskap eller med et høyt plassert kjøleskap 

på 137 liter. De som vil ha plass til tre personer i Just Go T 6615, kan utstyre den 

med senkbar enkeltseng (ekstrautstyr) over sittegruppen. 
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Just Go T 6905: åpen bodel  

Just Go T 6905 er kjennetegnet av en fransk dobbeltseng bak og et romslig, åpent 

rom foran. Den luftige sittegruppen med et ekstra sete på passasjersiden har 

komfortabel plass til fem personer. Bobilen er syv meter lang og har dessuten et 

stort vinkelkjøkken med kjøkkenbenk på 130 cm og god oppbevaringsplass i 

skuffer og overskap fordi kjøleskapet er plassert i høyden på motsatt side av 

kjøkkenet. Bak kjøkkenet er det plassert et 60 cm bredt klesskap på den ene siden 

og et 30 cm bredt klesskap på den andre. De danner overgangen til soverommet 

og badet. Den komfortable sengen er 200 centimeter lang og 135 centimeter bred 

i hodeenden. Fotenden er trukket inn slik at den gir bedre tilgang til badet. Et stort, 

langsgående fullverdig bad med benktoalett og dusj som kan skilles av, er plassert 

på førersiden. Det kan monteres en ekstra dobbeltseng som senkeseng 

(ekstrautstyr) over sittegruppen. 

 Just Go T 7055 EBL: kombinasjon av enkeltsenger og sittebenk på langs  

Den 7,36 meter lange Just Go T 7055 EBL gir enda mer plass til å sove og leve på. 

Den kombinerer enkeltsenger bak med et bad som knytter sammen dusj og 

toalettrom til et stort baderom når døren er åpen. Da blir også sove- og 

badeområdet atskilt fra bodelen. Foran innbyr en sjenerøs sittegruppe til 

hyggelige stunder på to sittebenker på langs. Det store, frittstående bordet i 

midten kan skyves til siden slik at det blir enkelt å komme seg inn i førerhuset. De 

som kjøper T 7055 EBL kan også bestille en senkeseng (ekstrautstyr) over 

sittegruppen og få til sammen fire senger. 

Just Go T 6615 kan fås fra 868.000,- kr. T 6905 koster 884.000,- kr. og T 7055 EBL 

912.000,- kr.  
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Planløsninger 

   

T 6615 T 6905 T 7055 EBL 

 
Isny, juni 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. 


