
Just GoDK



Oplev mobil frihed nemt og ukompliceret! Den nye 
Dethleffs Just Go er den ideelle partner til dette. 
Uanset om I er nybegyndere, erfarne eller blot ude på 
at prøve noget nyt – Just Go overbeviser med sit omfat-
tende udstyr til en fair pris. Og som en ægte Dethleffs 
er pålidelig kvalitet og god service del af dens DNA. 

Skal det være endnu mere behageligt? Så vælg den 
attraktive Comfort pakke med mange ekstra kom-
fort- og udstyrsfunktioner. Vælg mellem tre populære 
bodelsløsninger med enkeltsenge eller dobbeltseng. 
Alle tre behager med en moderne bodel med gennemført 
varm trædekor, der er kombineret med gråt strukture-
rede vægflader. 

Just Go er baseret på det pålidelige Ford Transit-chassis 
med kraftig EURO VI-E-motor og vigtige assistentsyste-
mer, der bidrager til en komfortabel og sikker rejse.

Stig ombord til eventyr! Just go!

Den nye Just Go

Se mange flere informationer samt film og billeder 
Indhold om Just Go findes på www.dethleffs.dk/justgo

JUST GO
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JUST GO

Den byder på meget

Stor garage i bag, hvor der i de 
fleste er plads til en elcykel, med 
skridhæmmende overflade (2. garagedør  
i venstre side i Comfort pakken)

70 cm bred bodelsdør med  
myggenet (centrallås og vindue  
i Comfort pakken)

Billederne viser ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Ergonomiske pilotsæder med 
integreret nakkestøtte, polstrede 
armlæn, der kan drejes, og som er 
højde- og hældningsjusterbare

Rejs komfortabelt og sikkert  
med fartpilot, førerairbag, 
Ford-audiosystem med  
DAB+-radio og meget mere

Sikker takket være assistentsystemer  
ABS, EBD, ESP, TCS, bjergstart-, side-
vinds- og bremseassistent, væltesikring, 
nødbremseassistent

Kraftig 2,0 l motor med 130 hk  
(96 kW) og nyeste EURO VI-E-emis-
sionsnorm
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Lige efter din smag
JUST GO

Udstyret med Comfortpakken har Just Go en mængde nyttigt ekstraudstyr (se side 9). Iøjefaldende er især den lakerede ko-
fanger foran og L-siddegruppen med fritstående bord i enkeltsengsmodellerne. Din fordel: Du kan dejligt behageligt lægge 
dine ben op på L-underdelen.  
Også specialpolsteret Salerno til siddebænken samt fører- og passagersædet er en del af Comfort pakken.

I standardudstyret har Just Go en halvdinette med fastmonteret bord i siden (enkeltsengsmodeller). Hvis det  
ønskes er der mulighed for ombygning til en ekstra soveplads. Til dette tages bordbenet af, og bordpladen  
sættes i den nederste vægholder. Fører- og passagersædet er betrukket med antracitfarvet hyndestof.  
Kofangeren foran er udført i mat sort.

Just Go  
(ekstraudstyr Comfort pakke)

Just Go (standard)

T 7055 EB (Comfort pakken)

T 6815 EB (standard)
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Stemningsfuldt: Light Moments-lyskompositionen skaber en 
hjemlig atmosfære (Comfort pakken).

Frisk forsyning: Stort 142 l køle-/fryseskab med 15 l frost-
boks. En ovn fås som ekstraudstyr (se billede).

[ 2 ] [ 3 ]Mere soveplads! Med 140 cm bred, elektrisk justerbar  
sænkeseng, hvis det ønskes. 

T 7055 EB (Comfort pakken)

[ 1 ]
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Sov godt
JUST GO

Den 190 x 150 cm store queensseng er højdejusterbar som standard. Større rum i garagen i bag eller 
hellere ekstra plads i soverummet? Det bestemmer du alt efter læssesituationen.

De store 215 cm lange enkeltsenge er udstyret med 150 mm tykke koldskumsmadrasser og lamelbunde i 
træ for at sikre den bedste sovekomfort. Comfort pakken inkluderer også allerede muligheden for ombyg-
ning til en kæmpe dobbeltseng. 

Elektrisk betjent sænkeseng med plads til to sovende over siddegruppen (ekstraudstyr)

T 7055 DBL

T 7055 EB
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Sætter du også pris på plads og bevægelsesfrihed i badet? Det får du her! Luk blot baderumsdøren til bodelen, 
og med det samme har du et stort baderum til rådighed i hele køretøjets bredde.

JUST GO

Wellnessoase

Materialer i særlig høj kvalitet og forarbejdningen giver også badet et strejf af luksus.

T 7055 EB

T 7055 EB
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Just all you need
JUST GO

I den store køkkenvask kan selv store gryder 
og pander vaskes op takket være den høje 
vandhane.

Komplet udstyret L-køkken med to gasblus, rigeligt bordplads og store skuffer. Særligt praktisk er multiflex- 
skinnesystemet til siden med kroge og ophængningselementer.

Der er mulighed for at bestille en ovn som sup-
plement til det 142 l store køle-/fryseskab.

Overskabene lukker blødt med softclose og er 
indirekte belyst.
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JUST GO

Comfort pakken
Til alle der ønsker endnu mere omfattende udstyr til deres Just Go,
findes Comfort pakken som ekstraudstyr med mange funktioner,  
der gør ferien og rejsen endnu mere komfortabel.

–  Elektrisk justerbart udvendigt sidespejl med varme. [ 1 ] 

–  Smarte 16 tommer alufælge. [ 2 ]

–  Tågelygter og indfarvet kofanger. [ 3 ]

–  Mørklægningspersienner i førerhuset. [ 4 ] 

–  Light Moments-lyskomposition til en vidunderlig stemning.  [ 5 ]

–   L-siddegruppe med fritstående bord – perfekt når benene skal lægges op. [ 6 ]

–  Stort, oplukkeligt vindue i udbygningen over førerhuset. [ 7 ]

–  Fører-/passagersæde i kombination som i bodel. [ 8 ]

–  Specialstofkombination SALERNO (se billede 6 + 8). 

–  Anden garagedør venstre side til garagen i bag – gør læsning nemt.

–  Panoramatagluge (70 x 50 cm) over siddegruppen.

Og meget mere.
 
Dertil kommer vigtige chassiskomponenter, bl.a.: 
Klimaanlæg i førerhuset, varme i forruden, vinduesviskere med regnsensor, lys-
assistent med dags-/natsensor samt nødbremse-, vognbane- og fjernlysassistent.

En samlet oversigt over alle pakkedele findes i de tekniske data.

4

5 6

7 8

3

1 2

*

*Billedet viser multifunktionsdisplayet, som ikke er en del af Com-
fort pakken, men fås mod merpris.

*
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Noce Nagano

Oplev modellerne i 360 grader. Scan 
koden, eller gå til URL-adressen: 
www.dethleffs.dk/justgo

Få mange flere informationer på: 
www.dethleffs.dk/justgo eller i de 
separate tekniske data

Ravello Salerno (ekstraudstyr Comfort pakke)

Stofkombinationer
JUST GO
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De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.

5 sovepladser

T 6815 EB

Just Go (ekstraudstyr Comfort pakke) 

5 sovepladser

T 7055 DBL

5 sovepladser

T 7055 EB

Just Go (standard)
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Erwin Hymer Group Nord ApS 
Edisonvej 5 | DK-7100 Vejle 
www.dethleffs.dk

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. 
Billederne i dette katalog indeholder delvist dekorationselementer, der ikke hører med til 
leveringsomfanget, samt ekstraudstyr og tilbehør, som kan tilkøbes mod merpris. Informa-
tioner omkring teknik, udstyr og priser findes i de separate tekniske data. Farveafvigelser er 
mulige på grund af forskellige outputenheder.


