
Uw voordeel 

incl. Spring Edition pakket:

E 2.536,– 

Technische gegevens

c’go Spring Edition

c’go Spring Edition
www.dethleffs.nl
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Compact, wendbaar en compleet

c’go Spring Edition
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Breedte 220 cm

Lengte opbouw / totaal 500 / 634 cm

Hoogte / omloopmaat 261 / 896 cm

Bedmaat voorzijde 200 x 135 cm

Bedmaat achterzijde 200 x 130/100 cm

Aantal slaapplaatsen 3 / 4

Gewicht rijklaar 1.095 kg

Laadvermogen 265 kg

Technisch toegestaan totaalgewicht 1.360 kg

Koelkast / waarvan vriesvak 86 / 9 l

Inhoud verswatertank / vuilwatertank  44 / 23 l

c’go 415 QL Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
Afbeeldingen in deze brochure tonen deels optionele uitrusting tegen een 
meerprijs of decoratieartikelen, die niet tot de leveringsomvang behoren. 
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk.



Wat wil 
je nog meer?

Met de Dethleffs c’go krijg je zin om direct 

op vakantie te gaan. Hij is de perfecte caravan 

voor de startende caravanner, jonge echtparen 

en gezinnen. Modern, fris en dat voor een wel 

heel aantrekkelijke prijs.

Met het chique actiemodel c’go Spring Edition

is dankzij het omvangrijke Spring Edition 

pakket alles aanwezig, voor een comfortabele 

en zorgenvrije vakantie!

c’go Spring Edition

Praktisch: desgewenst is van de zitgroep eenvoudig 
een extra bed te maken.

Kleine keuken, groot keukenplezier: met een 3 pits gasfornuis, 
de royale bovenkasten, de grote schuifl aden en voldoende 
afl egmogelijkheden is aan alles gedacht.

Uw prijsvoordeel E 2.536,– 

Verkoopprijs c’go 415 QL 
in standaarduitvoering E 14.790,– 

+ Gewichtsverhoging 1.360 kg  E 139,– 
+ Gladde buitenbeplating E 1.559,–
+ Disselafdekking E 179,–
+ Aluminium velgen E 489,–
+ Hordeur E 269,–
+ Voorraam E 369,–
+ Panorama dakluik E 979,–
+ Warmwatervoorziening Truma Therme E 589,–
+ Ringverwarming E 169,–

Normale verkoopprijs 
in deze uitvoering E 19.531,–

Spring Edition actieprijs E 16.995,–  


