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Tervetuloa 
Dethleffsin matkaan! Kuinka ihanaa onkaan lähteä matkaan! Nähdä uusia paikkoja, 
saada uusia ystäviä ja viettää aikaa perheen kanssa. Yksinkertaisesti nauttia elämästä. 
Dethleffsin matkailuvaunulla matkastasi tulee ainutlaatuinen elämys. Tutustu Dethleffsin 
kompakteihin c’joy- ja c’go-vaunumalleihin ja koe matkailun riemu!

Tämän esitteen lisäksi löydät lisätietoa ja materiaalia myös osoitteesta www.dethleffs.fi:

Videoita  Kuvia    Yksityiskohtia 
Esitteessä näkyvä kuvake kertoo, että aiheesta löytyy lisää tietoa nettisivuiltamme.
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» Jippii,  
 vihdoinkin 
 matkaan! «
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»Suunta kohti etelää.  
 Ja mökki kulkee mukana. «
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»Merta 
 näkyvissä! «
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»Kevyesti 
 yli vuorten. «
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Vähemmän on enemmän
Vähemmän painoa, halvempi hinta – vaunumatkailua parhaimmillaan. Näppärän c’joyn 
kanssa voit kokea matkailun vapautta. Kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta se soveltuu 
vedettäväksi myös pienemmällä henkilöautolla. Siitä huolimatta tilaa on mukavasti kahdelle 
tai useammallekin henkilölle. Ja tämä kaikki vielä mukavaan hintaan –ihana loma voi alkaa!
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»c’joy

c’joy 460 LE: Kuinka ihanaa onkaan herätä levänneenä uuteen päivään!  
Erillisvuoteet voidaan helposti yhdistää leveäksi parivuoteeksi. 

» Lisää tietoa vuodemekanismeista:  
 www.dethleffs.fi/12
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c’joyssa on tilaa kaikille lempivaatteillesi. Kaapeissa  
ja laatikoissa vaatteet pysyvät hyvässä järjestyksessä ja 
kaikelle on paikkansa. 

Täydellinen lomapäivä alkaa kiireettömällä aamiaisella viihtyisässä viherhuoneessa.

c’joyn näppärässä kylpyhuoneessa valmistaudut  
uuteen lomapäivään.
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Oho, onpa kapea! Vain 2,12 m leveä c’joy on yksi luokkansa 
kapeimmista vaunuista, ja siksi sen vetäminen ja 
pysäköiminen on helppoa kokemattomallekin kuljettajalle, 
myös siellä missä tilaa on vähän.

Dethleffsillä käsittelyn helppous ja turvallisuus kuuluvat 
pienimmissäkin matkailuvaunuissa vakiovarusteluun. 
Dynamik-varustelupaketilla saat vaunuusi vielä lisää 

turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia.

»c’joy
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Ilo tankata.  
Alle 1.000 kg painava  
c’joy on matkailu- 
vaunujen höyhen- 
sarjalainen, mikä näkyy 
myös bensalaskussa.

c’joyn näppärän koon 
ansiosta kapeatkaan tiet 

eivät ole ongelma.

Ajamisen iloa! Dynamik-
varustelupaketin ansiosta 
ajelet rennosti vaikka 
mutkaisilla rannikkoteillä.
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ªª Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi:  
Edullinen hankintahinta ja kattava varustelu
ªª Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: Luokkansa  
kapein – leveys vain 2,12 m
ªª Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla

ªª Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää 
lasikuitua
ªª Tilaa kaikelle: Reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, 
jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset

Lisätietoja osoitteessa: 
www.dethleffs.fi/matkailuvaunut/cjoy

»c’joy – kohokohtia
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390 QSH 
Tyylikäs keittiö takana & 
leveä parivuode edessä

410 QL 
Tilava, mukava istuinryhmä 

& suuri parivuode

460 LE 
Avara oleskelutila edessä & 

erillisvuoteet takana 

ªª Clipper ªª Portobelloªª Sambesi-tammi

»Sisusta itse
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Helposti matkaan
c’go on vaunu, jolla tekisi mieli lähteä heti lomalle. Kokonaisvaikutelma on moderni ja raikas, 
sisustuksen voit valita neljästä pirteästä vaihtoehdosta ja lisäksi valittavanasi on useita 
erilaisia pohjaratkaisuja pienestä ja näppärästä aina tilavaan perhemalliin asti. Niinpä c’go 
soveltuukin ihanteellisesti nuorille pareille ja pienille perheille – eikä ihme, sillä kaiken lisäksi 
tämä matkakumppani on saatavilla houkuttelevaan hintaan! Joko lähdetään?
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Kenen vuoro kokata? Keittiöstä löytyy kaikki, mitä 
ruoanlaittoon tarvitaan: 3-liekkinen kaasuliesi, pesuallas 
sekä tilava jääkaappi, jonka pakastelokerossa säilyvät 
jälkiruokajäätelöt ja muut herkut.

Kaikissa c’go-pohjaratkaisuissa on paljon ikkunoita, joista 
on mukava katsella näkymiä ulkona. Malleissa, joissa 
vuoteet on sijoitettu vaunun etuosaan, voit valita joko ison 
näköalaikkunan tai tunnelmallisen makuusopen ilman 
ikkunaa.

»c’go
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Tilaa koko perheelle: c’go-mallistossa on neljä erilaista perheille sopivaa pohjaratkaisua.  
Ja jos tarvitset vieläkin enemmän tilaa, voi kerrossängyn tilata myös kolmella vuoteella.

Putipuhdasta 
hetkessä! Kaikkiin 
c’go-pohjaratkaisuihin 
on saatavilla myös 
suihkuvarustus.
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Haluatko valita leiriytymispaikkasi vapaasti?  
Onnistuu! Hankkimalla Dethleffsin Vapaana-paketin teet  
c’go-vaunustasi täysin omavaraisen ja voit leiriytyä minne 
itse haluat.

Suuren takaluukun takana on tilaa kaikelle, mitä lomallasi 
tarvitset. Vuoteiden avattavien sälepohjien ansiosta 

matkatavaroihin pääsee käsiksi myös vaunun sisäpuolelta.

»c’go
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c’go on niin kevyt ja näppärä, että sen pysäköiminen  
on suorastaan lasten leikkiä.

Ei huolta: Vaunun ulkoseinissä on käytetty vahvoja ja  
kestäviä materiaaleja, jotka eivät naarmuunnu eivätkä 
kolhiudu helposti.

c’go on erityisen helposti käsiteltävä ja turvallinen matkailuvaunu, sillä siinä on vakiona 
paljon turvallisuutta lisääviä varusteita, jotka suojaavat vaaratilanteissa ja parantavat 
ajettavuutta. Niille, jotka haluavat ottaa varman päälle, on tarjolla lisävarusteena erityinen 
turvallisuuspaketti.
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ªª  Jokaiselle jotakin: Useita erilaisia pohjaratkaisuja kaiken 
kokoisille perheille
ªª Ilo silmälle: Tyylikkäät, modernit sisätilat ja useita 
raikkaita verhoiluvaihtoehtoja 
ªª Houkutteleva: Edullinen hankintahinta, silti kattava 
varustelu
ªª Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää 
lasikuitua 

ªª Kaikki mukana: Reilut säilytystilat ja riittävästi 
kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken, mitä lomallasi 
tarvitset
ªª Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla

430 QS 
Tilan tuntua ja 

avaruutta, pituutta  
alle 7 m

415 QL 
Pienin c’go: parivuode 
& leveys vain 2,20 m 

täydellinen kahdestaan

475 EL 
Pienin c’go 

erillisvuoteilla, leveys 
vain 2,20 m

495 FR 
Suuri vuode, avoin 
peseytymistila & 

viihtyisä U-istuinryhmä

495 QSK 
lasten vuoteet 

takaosassa, kaukana 
sisäänkäynnistä

»c’go – kohokohtia

Lisätietoja osoitteessa: 
www.dethleffs.fi/matkailuvaunut/cgo
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515 RE 
Avara istuinryhmä 

edessä & erillisvuoteet 
takana

515 DL 
Pariskunnille: 

Parivuode etuosassa & 
upea istuinryhmä

515 RK 
Joustava pohjaratkaisu 

perheille, runsaasti 
vuodepaikkoja

535 QSK 
Vaunun takaosassa 
hyvät tilat lapsille & 

kylpyhuone

565 FMK 
Suurin c’go-perhemalli, 
istuinryhmä keskellä & 

leveys 2,50 m

ªª Grey Orbitªª Blue Lagoon ªª Sunshineªª Green Paradise

ªª Pearlwhite-kalusteet

»Sisusta itse
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»Turvallista matkaa
Dethleffsin kanssa voit lähteä matkaan turvallisin mielin ja 
lomailla turhia murehtimatta. Ensiluokkaisen laadun lisäksi 
Dethleffs tarjoaa käyttöösi kattavan euroopanlaajuisen 
jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston. Kouluttamalla 
korjaamohenkilökuntaa jatkuvasti pidämme huolta siitä, 
että henkilöstön osaaminen on aina ajan tasalla. Meillä 
on varastossa jatkuvasti 18 000 varaosaa, jotka voimme 
tarvittaessa toimittaa nopeasti eri toimipisteisiin. Dethleffsin 
varaosapalvelua pidetäänkin syystä alan parhaisiin 
kuuluvana.

Sanotaan, että hädässä ystävä tunnetaan. Meidän hyvä 
palvelumme ei kuitenkaan rajoitu pelkästään hätätilanteisiin. 
Olet tervetullut lähimmän Dethleffs-kauppiaasi luokse 
tutustumaan lähemmin Dethleffsin kehuttuun ja palkittuun 
palvelu- ja huoltokonseptiin. Dethleffs on perheesi ystävä,  
ja sellaisena haluamme myös pysyä.



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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Asiakkaamme arvostavat 
kestävää laatua ja 
hyvää palvelua. Niinpä 
olemme toistuvasti olleet 
palkintosijoilla erilaisissa 
asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

Lähin Dethleffs-kauppiaasi neuvoo sinua asiantuntevasti  
ja mielellään. Tervetuloa käymään!
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»Laatua jo yli 85 vuoden ajan
Matkailuvaunun keksimisestä on kulunut jo yli 85 vuotta. 
Arist Dethleffs rakensi ”asuntoauton” voidakseen olla lähellä 
rakasta perhettään myös liikematkoillaan. Vuosikymmenien 
kokemuksella Dethleffsistä on tullut alan huippuosaaja, 
jonka korkeatasoiset matkailuvaunut monine innovatiivisine 
ratkaisuineen ovat saksalaista laatutyötä parhaimmillaan. 
Ja tarina jatkuu edelleen. Edelleen Dethleffsin kaikkea 
toimintaa ohjaa halumme ja lupauksemme olla ”perheesi 
ystävä”.

Tämä lupaus näkyy ja tuntuu ennen kaikkea Dethleffsin 
korkeassa laadussa. Isnyn tehtaallamme valmistamme 
matkailuvaunuja ja matkailuautoja hyödyntäen 
huippumodernia tuotantoteknologiaa ja tuotekehitystä sekä 
motivoituneiden ja ammattitaitoisten työntekijöidemme 
osaamista. Konseptimme on yksinkertainen: Dethleffsillä 
laatu ei ole suuria puheita, vaan pieniä arkisia tekoja 
jokaisessa työvaiheessa. Lopputuloksesta ovat tyytyväiset 
asiakkaamme saaneet nauttia jo vuosikymmenien ajan – 
kilometri toisensa jälkeen.

»Koko perhe 
 yhdessä. «
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Dethleffsin ensiluokkaisen laadun takana on jatkuva 
laaduntarkkailu- ja testausjärjestelmä, joka kattaa kaikki 
tuotantovaiheet. Tehdaskierroksella Etelä-Saksan Isnyssä  
voit nähdä omin silmin, miten Dethleffsin matkailuvaunut  
ja matkailuautot valmistetaan.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tehdaskierrokselle: 
www.dethleffs.co.uk/factory-visit
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»Matkailun ystäville
Dethleffs on paljon enemmän kuin tunnettu merkki ja sen 
tuotteet, sillä taatun Dethleffs-laadun ja kattavan palvelun 
lisäksi Dethleffs pitää asiakkaistaan monella muullakin 
tavalla hyvää huolta. Tarjoamme tehtaallamme Saksassa 
asiakkaillemme mm. matkailuvaunun ja matkailuauton 
käsittely- ja ajokoulutusta sekä Dethleffs Family -päiviä, 
joissa voi tavata samanhenkisiä ihmisiä ja saada uusia 
ystäviä. 

Dethleffs haluaa kantaa myös yhteiskunnallisen vastuunsa: 
Dethleffs Family -säätiön kautta olemme mukana lukuisissa 
hankkeissa niin Saksassa kuin muissakin maissa. Tämä 
kaikki on tehnyt meistä vuosien mittaan todellisen 
perheesi ystävän. Ystävän, joka ei ole pelkästään luotettava 
matkakumppani, vaan joka on myös aina valmis auttamaan. 
Joka kuuntelee ensin, ennen kuin tarjoaa neuvojaan. Ja 
johon voi aina luottaa, tapahtuipa mitä tahansa. Aivan kuten 
hyvään ystävään. Tervetuloa suureen Dethleffs-perheeseen.



Dethleffs järjestää erilaisia asiakastapahtumia tehtaallaan Saksassa. Tehdaskierrokseen  
on mahdollista osallistua viikoittain, muista kuitenkin ilmoittautua etukäteen.
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Dethleffsin tehtaan pihalla on  
myös matkaparkki tankkaus- ja  
tyhjennyspisteineen käytössäsi.
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Kiitämme mielenkiinnostasi matkailuvaunujamme kohtaan. Lisää 
matkailuvaunumallistoja löydät Matkailuvaunut-pääkuvastostamme.  
Sen sekä muita esitteitämme voit tilata suoraan Internet-sivuiltamme: 
www.dethleffs.fi

Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on osittain 
valinnaisia tekstiilejä, somisteita sekä lisävarusteita. Tekniset tiedot, 
vakiovarusteet sekä lisävarusteiden hinnat löytyvät erillisestä 
Vaunuhinnasto- ja tekniset tiedot -esitteestä. Painoteknisistä syistä värit 
saattavat poiketa todellisista väreistä.

Dethleffs Suomi 
Nukkeruusunkuja 3 C 52 | FIN-00990 Helsinki 
info@dethleffs.fi | www.dethleffs.fi

FIN


