
 
 

P R E S S I N F O R M A T I O N  

 

 
  

 
Isny, Oktober 2020 

Dethleffs för fjärde gången branschens ”Fairest företag”  

Det tyska Fairness-priset går även år 2020 till Isny – traditionsrika Dethleffs 

återigen totalsegrare bland husbilstillverkare – initiativtagare till priset är ny-

hetsprogrammet ntv och Tyska institutet för servicekvalitet 

Tyska institutet för servicekvalitet och nyhetsprogrammet ntv har även 2020 

delat ut det tyska Fairness-priset i olika kategorier till företagen. Husbils- och 

husvagnstillverkaren Dethleffs lyckade för fjärde året i rad ta hem totalsegern i 

kategorien husbilstillverkare. ”Vi är överväldigade av framgången”, säger en glad 

Robert Bielesch, Dethleffs kommunikationschef angående den förnyade vinsten. 

”Detta året har varit en riktig utmaning, säkert inte bara för oss. Men vi har lyck-

ats att finnas här för våra kunder, vara transparenta och fortfarande vara en 

partner att lita på. Vi har lyckats eftersom vi har vidareutvecklat vår digitalisering 

ännu mer. Detta för att på olika sätt kunna ge hjälp, upplysningar och informat-

ion till våra kunder och intresserade och finnas till hands för dem, säger Bielesch 

när han blickar tillbaka på de senaste månaderna. ”Att vi därmed har lyckats bli 

totalsegrare och kan titulera oss det hederligaste företaget i branschen gör oss 

stolta och säkra på att vi har slagit in på den rätta vägen när det gäller service.”  

Företaget regerade omedelbart när pandemin började och ställde om servicen 

så att rådgivningen ändå fungerade. ”Vi kan sedan några veckor erbjuda intres-

serade och kunder en enkel rådgivning online. Här reder vi ut alla frågor genom 

videotelefon och kan till och med ge fordonsinstruktioner. Även en livepresen-

tation av våra nyheter, som finns uppställda i vårt utställningscentrum, finns 

lättåtkomligt på detta sätt, förklarar Stefan Schädler, kundmanagmentchef. Även 

återförsäljarna har mycket snabbt ställt om till den nya situationen och erbjuder 

lokalt, tack vare hygienåtgärder, individuell rådgivning i en säker och trygg miljö.  
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Dethleffs har tills vidare ställt in sitt deltagande på mässor och andra större eve-

nemang. Men även här kan Dethleffs erbjuda ett alternativ, förklarar Robert Bie-

lesch: ”För att våra kunder ska kunna lära känna våra nya fordon, utan att be-

höva lämna hemmet, har vi lanserat en digital nyhetsshow för första gången. Här 

förflyttar man sig som på en vanlig mässa, men inte till fots utan med hjälp av 

surfplatta, bärbar dator eller PC kan du i lugn och ro upptäcka våra nyheter från 

in- och utsidan. Dessutom finns det extrainformation till alla fordon – precis som 

man hade kunna få på en vanlig mässa eller utställning.” Även när det gäller jubi-

leumsåret – Dethleffs firar under 2021 att det var 90 år sedan husvagnen upp-

fanns av företagspionjären Arist Dethleff – har företaget hållit fast vid sina mål. 

Med jubileumsfordon och editionsmodeller samt ytterligare utbyggnad av ser-

viceerbjudanden kommer inte husbils- och husvagnstillverkaren vila på gamla 

meriter under det kommande året. 

Tyska Fairnesspriset  

Grunden till Fairness-priset baseras på omfattande frågor till tyska konsumenter. 

Över 55 000 kundröster gällande 792 företag har samlats in av Tyska institutet 

för servicekvalitet (DISQ).  Konsumenterna har utvärderat hur ”fair” dessa före-

tag förhåller sig till sina kunder. Erbjuds ett rättvist pris/kvalitetsförhållande? 

Informerar företaget transparent om produktegenskaper, kontrakt och priser? 

Och går det att lita på företaget – både gällande produkten och servicen och 

även när det gäller bemötande vid problem och reklamationer? Enligt konsu-

menternas bedömningar tilldelas sedan två till tre företag i totalt 57 kategorier 

pris. Dethleffs korades, precis som de senaste tre åren, återigen med 1:a platsen 

till totalsegrare av de tio företagen i kategorien husbilstillverkare.  

 

Om Dethleffs 

”Inte utan min familj” bestämde sig Arist Dethleffs år 1931 och konstruerade Tysklands första 

husvagn. På den tiden kallade han den fortfarande ”husbil” eftersom skidstavs- och piskfabrikö-
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ren ville ha med familjen på långa affärsresor. Ordet ”fritid” var det inte många som kände till, 

familjesemester var ett privilegium och turismen låg ännu i sin linda. Med uppfinningen av 

Dethleffs husvagnar började en ny era, framför allt för företaget som efter ett tag helt ägnade 

sig åt tillverkning av husvagnar och senare även husbilar.  

Arist Dethleffs pionjäranda märker man än idag i företaget. Han finns bakom den kontinuerliga 

vidareutvecklingen av modellserierna, otaliga innovationer och självklart finns fokus på cam-

pinghistorians hjärta – familjen. Från första början är företaget starkt förknippat med företagssä-

tet Isny i Allgäu och behåller alltid märkets kärna för ögonen med positioneringen som ”famil-

jens vän”.  

I Isny utvecklas och produceras, förutom husbilar och husvagnar av märket Dethleffs bland annat 

även Camper Vans och Urban Vehicles för varumärkena Pössl och Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group är ett 100-procentigt dotterbolag till Thor Industries, världsledande tillver-

kare av fritidsfordon med över 22 000 medarbetare. Erwin Hymer Group förenar tillverkare av 

husbilar och husvagnar, tillbehörsspecialister plus hyr- och finansieringstjänster under ett tak. 

Till Erwin Hymer Group hör husbils- och husvagnsmärken Buccaneer, Bürstner, Carado, 

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

Sunlight och Xplore, hyrbilsuthyrningsföretagen McRent och rent easy, chassispecialisten Golds-

chmitt, tillbehörsspecialisten Movera samt reseportalen freeontour. Mer information finns på 

www.erwinhymergroup.com. 

 


