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Hjärtligt välkommen 
till Dethleffs. Det är så härligt att resa – att vara på väg. Att upptäcka nya delar av världen, 
träffa nya vänner och vara tillsammans med familjen. Att helt enkelt njuta av de små 
sakerna i livet. Med Dethleffs husvagnar blir sådana upplevelser extra speciella. Upptäck 
vad det innebär att resa med den kompakta husvagnen c’joy eller c’go från Dethleffs.  
Nu kör vi.

Utöver informationen i den här katalogen hittar du även fakta som multimedia på  
www.dethleffs.se i form av:

Film Foton Information 
De här små piktogrammen hänvisar till sådan information.



 
4

»Tjoho, nu 
 startar vi 
 äntligen! «
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»Mot södern. 
 Och huset tar vi med oss. «
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» Jag ser   
 havet «
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Ju mindre desto roligare
Mindre vikt, lägre pris – största möjliga nöje. I c’joy finns allt du behöver för att uppleva 
den stora friheten. Tack vare dess kompakta yttermått och låga vikt är den även lämplig för 
mindre personbilar. Beroende på dragfordonet får den även dras med B-körkort. Ändå har den 
tillräckligt med plats för två eller fler personer. Till ett överkomligt pris dessutom. Det bäddar 
för en härlig semester!



 
12

»c’joy

c’joy 460 LE: Vad skönt att äntligen få koppla av och väckas av morgonsolens strålar.  
De båda enkelbäddarna förvandlas till en stor dubbelbädd med ett par enkla handgrepp. 

» Närmare information om ombäddning 
 på www.dethleffs.se/12
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Du behöver inte lämna favoritplaggen hemma. c’joy 
har gott om plats för semestergarderoben. I de många 
förvaringsutrymmena och klädskåpet finns det plats för allt.

Så ska en semester vara. Med frukost vid husvagnens stora fönster blir man på gott humör redan på morgonen.  
En perfekt början på en lyckad semesterdag.

I c’joy behöver du inte hoppa över morgonduschen.  
Här gör man sig enkelt fräsch inför den nya dagen.
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Jösses! Den är så smal! Med en bredd på bara 2,12 m är  
c’joy en av de slankaste i klassen och tar sig lätt igenom 
smala passager. Det betyder att husvagnen är enkel att 
rangera även för ovana förare.

Dethleffs kvalitet betyder att enkel hantering och hög 
säkerhet är standard även på de minsta husvagnarna. Med 
Dynamik-paketet kan du köpa till fler säkerhetsfunktioner.

»c’joy
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Rena nöjet att tanka. c’joy 
är med knappt 1 000 g 
en riktig lättviktare bland 
husvagnarna. Det syns 
också på bränslenotan.

Med c’joys kompakta 
yttermått kör du avspänt 

även på smala vägar.

Körglädje! Mot Trieste  
i 100 km/h längs  
kusten – inget problem  
med Dynamik-paketet.
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ªª En perfekt instegsmodell: Mycket förmånligt pris komplett 
med allt du behöver
ªª Trånga passager är inga problem: smalast i sin klass med 
2,12 m
ªª Lättviktare: Så lätt att du får dra den med vanligt 
B-körkort (beroende på dragfordonet)

ªª Skyddar mot vädrets makter: Tak, front och bakparti  
av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast
ªª Du behöver inte sakna någonting: Gott om 
förvaringsutrymme och hög lastvikt betyder att du  
kan ta med allt som du behöver

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/cjoy

»c’joy pluspunkter
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390 QSH 
Elegant kök i bakpartiet och 
stor tvärbädd i frontpartiet

410 QL 
Stor, mysig sittgrupp och 

enorm tvärbädd

460 LE 
Ljus loungeavdelning 

i frontpartiet och 
ombäddningsbara 

enkelbäddar i bakpartiet

ªª Clipper ªª Portobelloªª Sambesi Oak

»Urval för inredningen
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Caravan to go
Med c’go får man omedelbart lust att packa sina saker och ge sig av. Den ser modern och 
fräsch ut, finns i fyra fräcka inredningar och kan dessutom fås med flera olika planlösningar, 
från små kompaktmodeller till rymliga familjehusvagnar. Det är med andra ord en perfekt 
reskamrat som är speciellt omtyckt av unga par och små familjer. Och det är väl heller ingen 
överraskning att den även kan fås till ett överkomligt pris! När åker vi?
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Laga mat för hela familjen? Inga problem! c’go är utrustad 
med 3-lågig spis, diskho, XXL-kylskåp och frysfack för extra 
glasspinnar.

I alla planlösningar har c’go många fönster för bästa utsikt.  
I frontpartiet kan du välja om du vill ha ett stort fönster eller 
hellre en trevlig myshörna utan fönster?

»c’go
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Plats för alla familjemedlemmar. c’go kan fås med fyra olika planlösningar för barnbäddar. 
Och om inte det skulle räcka kan du beställa våningsbäddar med tre sovplatser.

Snabbt ren igen. Om du 
gärna duschar kan alla 
planlösningar kompletteras 
med duschutrustning.
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Vill ni stanna och fricampa på en vacker plats som ni hittat? 
Inga problem. Till c’go finns ett fricampingpaket som tillval – 
äventyret kan börja!

Bakom en stor lucka finns plats för allt som behövs för 
semestern. Och bäst av allt – tack vare de uppställbara 

bäddarna kommer du åt packningen även inifrån.

»c’go
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c’go är så lätt och smidig att rangeringen blir en barnlek.

Bra känsla: Tack vare robusta och motståndskraftiga 
material på utsidan har c’go bra skydd mot repor och 
parkeringsskador.

c’go är enkel att hantera och ger hög säkerhet för hela familjen tack vare Dethleffs 
säkerhetskomponenter. De griper in i farliga situationer och förbättrar ekipagets 
köregenskaper. Ännu mer säkerhet får du med säkerhetspaketet to-go.
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ªª  Något som passar alla: Planlösningarna erbjuder ett stort 
urval för både små och stora familjer
ªª Fräsch look: Snygg och modern inredning och färgglada 
klädslar för alla smaker 
ªª Attraktiv: Överkomligt pris utan att du behöver sakna 
något
ªª Skyddar mot vädrets makter: Tak, front och bakparti av 
motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast

ªª Du behöver inte lämna något hemma: Gott om 
förvaringsutrymme och hög lastvikt betyder att du kan  
ta med allt som du behöver
ªª Lättviktare: Så lätt att du får dra den med vanligt 
B-körkort (beroende på dragfordonet)

430 QS 
Resemodell med 

totallängd under 7 m 
och härlig rumskänsla

415 QL 
Minsta c’go med 

tvärbädd, bara 2,20 m 
bred och perfekt för 

två

475 EL 
Minsta c’go med 

enkelbädd, bara 2,20 
m bred

495 FR 
Stor bädd, öppet 

tvättutrymme och 
en fantastisk rund 

sittgrupp

495 QSK 
c’go med barnbäddar 
i bakpartiet, på tryggt 
avstånd från ingången

»c’go pluspunkter

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/husvagnar/cgo



 
25

515 RE 
Stor och ljus 

sittgrupp framtill och 
enkelbäddar där bak

515 DL 
Perfekt för två: 
Dubbelbädd i 

frontpartiet och härlig 
loungesittgrupp

515 RK 
Flexibel planlösning för 

familjer med många 
sovplatser

535 QSK 
Stor barnavdelning och 

badrum i bakpartiet

565 FMK 
Största 

familjemodellen med 
sittgrupp i mitten och 

2,50 m bredd

ªª Grey Orbitªª Blue Lagoon ªª Sunshineªª Green Paradise

ªª Pearlwhite

»Urval för inredningen
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» I trygga händer
Med en Dethleffs kan du resa överallt. Och du kan lita 
på att du kommer hem igen – säkert och utvilad. Det 
ser vår förstklassiga tillverkningskvalitet och vårt stora 
nät av återförsäljare och serviceställen över hela Europa 
till. Med regelbundna utbildningar håller Dethleffs 
verkstadspersonalen uppdaterad på den senaste tekniken 
och säkerställer att alla viktiga reservdelar alltid finns 
tillgängliga. På lagret finns 16 000 reservdelar som ständigt 
är klara för leverans. Det är ingen slump att Dethleffs 
reservdelsservice räknas till branschens bästa.

Men du kan räkna med bra service även om du inte 
drabbats av nödfall. Titta in hos närmaste återförsäljare för 
Dethleffs och ta reda på vad som gör din vän till familjen 
så speciell även när det gäller service. Detta arbete har 
resulterat i att Dethleffs fått en toppranking i den tyska 
kundundersökningen König Kunde 2016 i kategorin verkstad 
och service. Vänskap har högsta prioritet hos Dethleffs.



CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse
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Kunderna uppskattar vår 
höga kvalitet och goda 
service. Det är ingen 
slump att vi regelbundet 
hamnar högt upp i olika 
kundundersökningar, inte 
minst när det handlar om 
kundnöjdhet.

Hos din närmaste Dethleffs-återförsäljare får du kompetent 
rådgivning. Titta in när det passar dig!
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»Kvalitet sedan mer än 85 år
Husvagnen föddes för mer än 85 år sedan. Av kärlek till 
sin familj byggde Arist Dethleffs en ”husbil” för att kunna 
ta med sig hela familjen på sina många affärsresor. Under 
decenniernas lopp har Dethleffs utvecklats till en stor 
specialist på tillverkning av husvagnar med höga krav och 
innovativa idéer – made in Germany. Dessutom är idén om 
”en vän till familjen” fortfarande vägledande för företaget 
och ett löfte till alla som väljer vårt varumärke.

Det märks framför allt på Dethleffs kvalitet. Dethleffs 
tillverkar sina husvagnar och husbilar i tyska Isny med 
hypermodern utvecklings- och produktionsteknik. Av 
motiverade och välutbildade medarbetare. Hur vi lyckas 
med det? Det är enkelt: På Dethleffs är kvalitet inte en order 
uppifrån, utan snarare ett sätt att arbeta. Det är ett mål som 
varje enskild medarbetare arbetar mot. Resultatet upplever 
alla nöjda Dethleffs-ägare kilometer efter kilometer.  
Ännu i dag är Dethleffs en vän till familjen.

» Inte utan 
 min familj «
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Dethleffs säkerställer sin enastående kvalitetsstandard 
genom ständiga kvalitetskontroller i alla tillverkningssteg och 
speciella revisioner. Övertyga dig själv genom att uppleva 
tillverkningen av Dethleffs husvagnar och husbilar på plats 
under en rundtur i vår fabrik.

Du hittar mycket mer information och en anmälan  
till en rundtur i vår fabrik på: www.dethleffs.se
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»Upplev vänskapen
Dethleffs är mycket mer än bara ett varumärke och 
produkter. Utöver att leverera högsta Dethleffs-kvalitet och 
omfångsrik service ser Dethleffs även till att hålla kontakt 
med alla Dethleffs-vänner. Dethleffs erbjuder bland annat 
speciella förarkurser för husvagnar och husbilar. På Dethleffs 
Family Days kan du träffa nya vänner och via den stora 
campingportalen Dethleffs FREEONTOUR har du möjlighet att 
utbyta erfarenheter med andra husvagns- och husbilsägare. 
Du kan även umgås med andra Dethleffs-fantaster på någon 
av de många Family-träffar som regelbundet anordnas.

Dessutom engagerar sig Dethleffs via sin stiftelse Dethleffs 
Family i många sociala projekt över hela Tyskland och i andra 
länder. Även det har gjort Dethleffs till en vän av familjen 
under många upplevelserika år. En vän som inte bara följer 
med på resan, utan även hjälper till där det behövs. En vän 
som är beredd att lyssna. En vän som man alltid kan lita 
på. Vi ser resenärerna som våra vänner. Välkommen till den 
stora Dethleffs-familjen!



Besök intressanta utflyktsmål och ha roligt med likasinnade på våra Family-utflykter  
med spännande och omväxlande program.
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Välkommen till Dethleffs Family!  
Alla aktuella evenemang finns på www.dethleffs.se
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Tack för att du är intresserad av våra husvagnar. Attraktiva modeller  
finns även i vår huvudkatalog för husvagnar. Vi skickar gärna katalogen och 
mer information om Dethleffs Family till dig. Ring oss eller beställ materialet 
direkt via webben. www.dethleffs.se

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Bilderna i 
katalogen visar ibland dekordetaljer som inte ingår i leveransen, eller 
alternativa utföranden och specialutrustningar som levereras mot pristillägg. 
Uppgifter om tekniska data, utrustning och priser finns i prislistan. 
Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

Erwin Hymer Group Nord 
Knud Højgaardsvej 2 
DK-7100 Vejle


