
Just GoSE



Upplev den mobila friheten enkelt och okomplicerat! 
Nya Dethleffs Just Go passar perfekt för detta. Det  
spelar ingen roll om du är nybörjare, vill byta fordon 
eller vill byta upp dig – den imponerar med sin omfat-
tande utrustning och det till ett bra pris. Och som en 
äkta Dethleffs ligger tillförlitlig kvalitet och bästa  
service helt enkelt i blodet. 

Vill du ha ännu mer? Då bestämmer du dig för det 
attraktiva Comfortpaketet med ännu fler komfort- och 
utrustningsfunktioner. Det finns tre omtyckta inred-
ningar med enkelsängar eller dubbelsäng att välja 
på. Alla tre är eleganta med sin moderna inredning 
och den härliga varma trädekoren kombinerad med 
moderna väggytor med grå struktur. 

Just Go baseras på det trygga Ford Transit chassi med 
en stark EURO VI-E motor och viktiga assistanssystem, 
som ger en säker och bekväm körning.

Följ med på upptäcktsfärd! Just go!

Nya Just Go

Mycket mer information och innehåll i olika kanaler om 
Just Go finns på www.dethleffs.se/justgo

JUST GO
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JUST GO

Den innehåller mycket

Stort garage bak som passar 
för tex. elcyklar med halksäker  
yta (en extra garagedörr till vänster  
i Comfortpaketet)

70 cm bred ingångsdörr med 
myggnät (centrallås och fönster  
i Comfortpaketet)

Foto visar delvis tillvalsutrustning med extra kostnader.

Ergonomiska pilotstolar med  
integrerat nackstöd, stoppade arm-
stöd samt justerbar höjd och lutning

Bekväm och säker körning med 
farthållare, förarairbag,  
Ford audio-system med  
DAB+ radio m.m.

Säker tack vare assistanssystem   
ABS, EBD, ESP, TCS, starthjälp i backe-, 
sidovind- och bromsassistent,  
överrullningsskydd, nödbromsassistent

Dragstark 2,0-l-motor med  
130 hk (96 kW) och senaste 
EURO VI-E avgasnorm
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Helt enligt din egen smak
JUST GO

Utrustad med Comfortpaketet får Just Go en mängd användbara tillvalsutrustningar (se sida 9). Något som drar blickarna till 
sig är bland annat den lackerade stötfångaren fram och L-sittgruppen med fristående bord i enkelsängsmodellerna. Den har 
fördelen att det går att lägga upp benen bekvämt på L-staget. 
Även tillvalsklädseln Salerno på sittbänken och förar- och passagerarstolarna ingår i Comfortpaketet.

I standardutrustningen har Just Go en mindre matrumsmöbel med ett bord som fälls ut åt sidan  
(enkelsängsmodell). Det går att bygga om till ytterligare en sovplats vid behov. Bordsbenet är därför fällbart  
och bordskivan hängs in i det nedre väggfästet. Förar- och passagerarstolen har antracitfärgad klädsel.  
Stötfångaren fram är i matt svart färg.

Just Go  
(Comfortpaket som tillval)

Just Go (standard)

T 7055 EB (Comfortpaket)

T 6815 EB (standard)
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Mysig stämning: Light Moments belysningskoncept ger en 
hemtrevlig atmosfär (Comfortpaketet).

Alltid fräscha livsmedel: stort 142-l-kyl-/fryskombination 
med 15 l frysfack. Ugn finns som tillval (se bild).

[ 2 ] [ 3 ]Mer sovytor! Tillval med en 140 cm bred taksäng,  
som går att justera elektriskt. 

T 7055 EB (Comfortpaket)

[ 1 ]
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Sova gott helt enkelt
JUST GO

Den stora queensängen som är 190 x 150 cm är som standard justerbar i höjdled. Mer utrymme i garaget 
bak eller mer rörelsefrihet på höjden i sovrummet? Du avgör beroende på vilket lastutrymme du behöver.

De stora 215 cm långa enkelsängarna är utrustade med 150 mm tjocka kallskumsmadrasser och ribbotten 
av trä för bästa möjliga sovkomfort. I Comfortpaketet finns också möjlighet att bygga om till en stor dubbel-
säng. 

Elstyrd taksäng för 2 personer ovanför sittgruppen (tillval)

T 7055 DBL

T 7055 EB
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Uppskattar du utrymme och rörelsefrihet i badrummet? Då har du hittat rätt! Det är bara att stänga badrums-
dörren mot boytan och du får direkt tillgång till ett stort badrum över hela fordonets bredd.

JUST GO

Wellness-oas

Högkvalitativa material och utföranden ger även badrummet en lyxig känsla.

T 7055 EB

T 7055 EB
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Just all you need
JUST GO

I den urtagbara vasken kan även stora grytor 
och stekpannor diskas tack vare den högt  
placerade vattenkranen.

Komplett utrustat L-kök med gasspis med två lågor, tillräckligt med arbetsyta och stora utdragbara lådor. Särskilt 
praktiskt är multiflex-skensystemet med krokar och upphängningsdetaljer placerat vid sidan.

Förutom den 142 l stora kyl-/fryskombinationen 
kan en ugn beställas som tillval.

Överskåpen är soft-close och har indirekt 
belysning.
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JUST GO

Comfortpaketet
För alla som vill utrusta sin Just Go ännu mer, finns Comfortpaketet 
som tillval, vilket gör din semester och dina resor ännu bekvämare.

–  Elektriskt justerbar och uppvärmd ytterspegel. [ 1 ] 

–  Eleganta 16 tums alufälgar. [ 2 ]

–  Dimstrålkastare och stötfångare i fordonets färg. [ 3 ]

–  Mörkläggningsjalusier i förarhytten. [ 4 ] 

–  Light Moments belysningskoncept för en härligt mysig miljö.  [ 5 ]

–  L-sittgrupp med fristående bord – perfekt för att kunna lägga upp benen. [ 6 ]

–  Stort, uppställbart fönster i T-huven. [ 7 ]

–  Förar-/passagerarstol med samma klädselvariant som övriga boytan. [ 8 ]

–  Tilläggsklädsel SALERNO (se bild 6 + 8). 

–  Ytterligare lucka i vänster sida i garaget baktill – underlättar lastningen.

–  Panorama-taklucka 70 x 50 cm över sittgruppen.

och mycket mera.
 
Och dessutom viktiga chassi-funktioner som bland annat: 
Klimatanläggning i förarhytten, uppvärmbar vindruta, vindrutetorkare med 
regnsensor, strålkastarassistent med dag/nattsensor samt nödbroms-  
körfälts- och helljus-assistent.

En komplett översikt över innehållet i paketet hittar du i de tekniska 
specifikationerna.

4

5 6

7 8

3

1 2

*

*På bilden visas en multifunktionsdisplay till extra kostnad. 
Den ingår inte i Comfortpaketet.

*
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Noce Nagano

Upplev modellerna i 360 grader.  
Skanna koden eller ladda ner URL: 
www.dethleffs.se/justgo

Mer information finns på: 
www.dethleffs.se/justgo eller i de 
separata tekniska specifikationerna

Ravello Salerno (tillval i Comfortpaketet)

Klädsel
JUST GO
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De angivna sovplatserna är det maximala antalet och kan ibland endast uppnås i kombination med tillvalsutrustning.

5 sovplatser

T 6815 EB

Just Go (Comfortpaket som tillval) 

5 sovplatser

T 7055 DBL

5 sovplatser

T 7055 EB

Just Go (standard)
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Erwin Hymer Group Nord ApS 
Edisonvej 5 • DK 7100 Vejle  
www.dethleffs.se 

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. 
Bilderna i katalogen visar ibland dekordetaljer som inte ingår i leveransen, eller specialut-
rustningar och tillbehör som levereras mot pristillägg. Uppgifter om tekniska data, utrustning 
och priser finns i de tekniska specifikationerna. Möjliga färgavvikelser kan förekomma på 
grund av olika återgivningsenheter. 


