
Rec Lite

Fritid

Touring

Dragsport

Performance

Sportfiske

SPARK - Från 73 900 kr

Unikt nöje  

   

TRIXX - Från 100 900 kr

Lekfull trixare

  

WAKE - 149 900 kr

Designad för att få ut det   
mesta av vågorna.

  

WAKE PRO - 190 900 kr

Stabilitet, kraft och musik  
för att dra som ett proffs. 

 

GTR - 159 900 kr

Kraft och 
prestanda.

  

RXT-X RS - Från 208 900 kr

Erbjuder ultimat  
offshore-prestanda 

   

GTX - Från 156 900 kr

Kontroll och värde  
i lyxklass  
är alltid rätt.

     

GTX LIMITED - 236 900 kr

Standarden för  
lyxig touring 

  

FISH PRO - 184 900 kr

Sportfiske i ett  
nytt perspektiv 

   

RXP-X RS - Från 201 900 kr

Tävlingsredo-prestanda  
med innovation.

    

GTI - Från 111 900 kr

Snygg, stabil och  
galet kul 

   

GTI SE - 141 900 kr

Extra bekvämlighet och  
komfort för dagar av  
familjenöje 
     



NYTT 

iDF – Intelligent 
skräpfritt  
pumpsystem

NYTT 

Fullfärgs LCD-display 
Bluetooth- och  
smarttelefonanslutning

SPLITTER NYA 
Sea-Doo-tillbehör

LinQ 51L förlängd kylbox

RXP-X passagerarsäte

Snabbförtöjning

Vad är 
nytt med 
Sea-Doo?

HELT NYA 

Sea-Doo RXP-X RS 300
Branschledande manövrering och prestanda
Oöverträffad ergonomi
Revolutionerande upplevelse ombord

SEA-DOO® EXKLUSIV TEKNOLOGI
 
NYTT: Intelligent skräpfritt pumpsystem (iDF) |  
NYTT: 7,8 tum bred fullfärgs LCD-mätardisplay | Främre 
förvaring med direkt åtkomst | Helt integrerat Bluetooth† 
ljudystem | Intelligent broms- och backsystem (iBR®) | Skrov 
i slagtåligt och lätt Polytech™-material | Ergolock™-system 
| Slutet kylsystem (CLCS) | Bakre förvaringssystem med 
snabbmontering (LinQ™) | Vattentätt telefonfack | Rotax®-
motorer med avancerad förbränningseffektivitet (ACE™)  

Besök Sea-Doo.com för fler detaljer om Sea-Doo:s  
innovativa teknologi

Det finns inte bara 
ett sätt att leva Livet 
med Sea-Doo.
För vissa handlar det om att ta ut en vän för en eftermid-
dagstur på vågorna i Australien. För andra, att köra runt så 
skummet yr i en sval vik i Norge. Det visar att det bara finns 
ett villkor för att leva Livet med Sea-Doo: att ha roligt! 
 
Visa oss hur du lever Livet med Sea-Doo, med hashtag 
#SeaDooLife 
 
       @seadoo

Livet med  
Sea-Doo – vad är det?
Vi är verkligen glada att du frågar! Det är 
egentligen ganska enkelt. 

 Vi tycker om att tänka på det som en sinnesstämning 
som motvikt till det alldagliga.  Lite som en kanonkula från 
trampolinen för att störa normaliteten.  Ljust som solsken 
och djärvt som en kubmanet. Att leva Livet med Sea-Doo är 
att vara lättsam och fri – det handlar trots allt om avkopp-
ling på sjön. Och kom ihåg: det behöver inte vara logiskt, så 
länge det är roligt. 


