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Gewoon vrijheid op wielen ervaren, zonder zorgen!  
De nieuwe Dethleffs Just Go is daarvoor de ideale part-
ner. Of u nu op zoek bent naar uw eerste camper, wilt 
overstappen van een caravan naar een camper of een 
groter of uitgebreider model wilt: de Just Go overtuigt 
met zijn uitgebreide uitrusting tegen een eerlijke prijs. 
En als echte Dethleffs zitten een betrouwbare kwaliteit 
en de beste service gewoon in zijn bloed. 

En u krijgt nog meer... Het aantrekkelijke Comfortpakket 
met veel extra comfort- en uitrustingskenmerken 
behoort ook tot de standaarduitrusting. Drie populaire 
indelingen met eenpersoonsbedden of een tweeper-
soonsbed: aan u de keuze. Alle drie vallen ze in de 
smaak met een modern interieur, die een vakkundig 
houtdecor met moderne, grijs-gestructureerde meubel-
panelen combineert. 

De Just Go is gebaseerd op het betrouwbare Ford Transit 
chassis met een krachtige EURO VI-E motor en belang-
rijke hulpsystemen die comfortabel en veilig reizen 
mogelijk maken.

Stap in de ervaring! Just go!

De nieuwe Just Go

U vindt nog veel meer informatie en multimediale 
content over de Just Go op www.dethleffs.nl/justgo  www.dethleffs.be/justgo

JUST GO
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JUST GO

Daar zit heel wat in

Grote, voor de meeste e-bikes 
geschikte garage met antislip-
vloer met een deur aan zowel de 
rechter- als linkerzijde.

70 cm brede opbouwdeur met hor 
(centrale deurvergrendeling en toegangsdeur 
met raam)

Foto’s tonen deels opties waarvoor een meerprijs van toepassing is.

Ergonomische pilotenstoel met 
geïntegreerde hoofdsteun, beklede 
armsteunen, draaibaar en hoogte en 
hellingshoek verstelbaar

Comfortabel en veilig reizen met 
cruisecontrol, bestuurdersairbag, 
Ford audiosysteem met  
DAB+ radio en nog veel meer.

Veilig dankzij rijhulpsystemen   
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, 
zijwindassistent en remhulpsysteem, 
kantelbeveiliging, noodremhulp)

Krachtige 2,0 l motor met 130 pk 
(96 kW) en de nieuwste EURO VI-E 
emissienorm
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Helemaal naar uw smaak
JUST GO

Uitgerust met het Comfortpakket beschikt de Just Go over een groot aantal 
nuttige extra functies (zie pag. 9). Vooral de meegespoten voorbumper en de 
L-zitgroep met vrijstaande tafel bij de eenpersoonsbedmodellen springen in het 
oog. Uw voordeel: op deze L-zitgroep kunt u comfortabel de benen strekken. 

Ook de speciale bekleding “Salerno” maakt deel uit van het Comfortpakket.
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Sfeervol: de lichtcompositie Light Moments zorgt voor een 
gezellige sfeer.

Grote koel-vriescombinatie 142 l met vriesvak 15 l.  
Optioneel is een oven verkrijgbaar (zie afb.).

[ 2 ] [ 3 ]Meer slaapruimte! Naar wens met een 140 cm breed,  
elektrisch verstelbaar bovenbed. 

T 7055 EB

[ 1 ]
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Gewoon goed slapen
JUST GO

Het 190 x 150 cm grote queensbed is standaard in hoogte verstelbaar. Meer ruimte in de garage of 
liever extra hoofdruimte in de slaapkamer? U beslist, afhankelijk van de belading.

De grote, 215 cm lange eenpersoonsbedden zijn met 15 cm dikke koudschuimmatrassen en lattenbodems 
uitgerust om u het beste slaapcomfort te bieden. De ombouwmogelijkheid naar een royaal tweepersoons-
bed is standaard inbegrepen.

Elektrisch te bedienen 2-persoons bovenbed boven de zitgroep (optioneel)

T 7055 DBL

T 7055 EB
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Geeft u de voorkeur aan veel ruimte en bewegingsvrijheid in het sanitair? Gevonden! Sluit gewoon de 
badkamerdeur naar de woonruimte en u heeft een royale badkamer over de hele breedte van het voertuig.

JUST GO

Wellness-oase

Hoogwaardige materialen en afwerking geven ook de badkamer een zweem van luxe.

T 7055 EB

T 7055 EB
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Just all you need
JUST GO

Dankzij de ruime spoelbak en de hoge kraan 
kunnen zelfs grote potten en pannen gemakke-
lijk afgewassen worden.

Volledig uitgeruste L-keuken met 2-pits kooktoestel, ruim aanrecht en grote laden. Bijzonder praktisch is het  
Multiflex-railsysteem aan de zijkant met haken en ophangelementen.

Bij de koel-vriescombinatie van 142 l kan ook 
een oven worden besteld.

De bovenkasten gaan geruisloos dicht (soft close) 
en zijn voorzien van indirecte verlichting.
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JUST GO

Voor nóg comfortabeler reizen en vakantie vieren, is de Just Go 
standaard uitgerust met een zeer ruime uitrusting:  

–  Elektrisch instelbare en verwarmde buitenspiegels. [ 1 ] 

–  Mooie aluminium 16"-velgen. [ 2 ]

–  Bumper in kleur meegespoten, inclusief mistlampen. [ 3 ]

–  Verduisteringsrollo in de cabine. [ 4 ] 

–  Lichtcompositie Light Moments voor een bijzondere sfeer.  [ 5 ]

–  L-zitgroep met vrijstaande tafel – prima om de benen te strekken. [ 6 ]

–  Groot, uitzetbaar raam in de cabine. [ 7 ]

–   Bestuurders- en passagiersstoel bekleed met dezelfde stoffering als in de 
   woonruimte. [ 8 ]

–  Speciale stoffering SALERNO (zie afb. 6 + 8). 

–  Tweede garagedeur links – voor gemakkelijk laden.

–  Panoramisch dakluik 70 x 50 cm boven de zitgroep.

–  Voorbereidingskit met aansluitmogelijkheden voor solar-, camera-, 
   SAT en airco uitrusting. 

En nog veel meer.
 
Daarbij komen nog belangrijke chassisonderdelen, waaronder:
airco in de cabine, verwarmbare voorruit, ruitenwisser met regensensor,  
een koplampassistent met dag/nacht-sensor en een noodrem-, rijbaan- en 
grootlichtassistent.
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*

*Afb. toont het multifunctionele display, dat geen onderdeel is van 
het Comfortpakket en waarvoor een meerprijs van toepassing is.

*
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Inclusief Comfortpakket



Noce Nagano

Ervaar de modellen rondom in 360  
graden. Scan de code of voer de URL in:
www.dethleffs.nl/justgo
www.dethleffs.be/justgo

Salerno

Bekledingsmogelijkheden
JUST GO
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Meer informatie is beschikbaar op 
www.dethleffs.nl/justgo
www.dethleffs.be/justgo
of in de prijslijst



De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met opties beschikbaar.

5 slaapplaatsen

T 6815 EB

5 slaapplaatsen

T 7055 DBL

5 slaapplaatsen

T 7055 EB
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Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny 
www.dethleffs.nl  www.dethleffs.be

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.  
De afbeeldingen in deze catalogus bevatten deels decoratie-elementen die niet tot het  
leveringsprogramma behoren, en opties en accessoires waarvoor een meerprijs van  
toepassing is. Technische gegevens, uitrusting en prijzen vindt u in onze prijslijst. Door 
verschillende print- en zetmogelijkheden zijn kleurafwijkingen mogelijk.


