
GTR 230

2018

RXP-X 300

GTR-X 230

WAKE 155

CIRKAPRISLISTA 
SVERIGE

PERFORMANCE 
STYRKA OCH PRECISION

LUXURY 
STIL OCH KOMFORT

TOW SPORTS 
AKTIV OCH SPÄNNANDE

INTELLIGENT BROMS-  
OCH BACKSYSTEM

INTELLIGENT 
GASREGLAGETEKNIK

STABILT OCH  
PÅLITLIGT SKROV

T-SKROV FÖR SKARP 
KURVTAGNING

SLUTET KYLSYSTEM

ECO-LÄGE

EXKLUSIVA  
TEKNOLOGIER

VATTENSKOTER

NYHETER RXT-X 300NYHETER RXT 230

NYHETER GTX LIMITED 300

NYHETER WAKE PRO 230

199.900 kr 139.900 kr

166.900 kr

144.900 kr 152.900 kr

159.900 kr 187.900 kr 176.900 kr



GTI

SPARK 3-UP

SPARK TRIXX 2-UPSPARK 2-UP

GTI SE 130     GTI SE 155

Att äga och köra en Sea-Doo är här-
ligt. För att det ska bli en oförglöm-
lig upplevelse för alla litar vi på att 
förare och passagerare respekterar 
såväl andra sportutövare som de 
människor som arbetar nära eller på 
sjön. Att ta ansvar innebär även att 
följa nationella och lokala bestäm-
melser och att tänka på miljön. Vi 
hoppas att alla ansvarstagande fö-
rare uppmärksammar och följer de 
här principerna.

 
Läs mer om våra åtaganden 
på sea-doo.com

REC LITE 
LEKFULL OCH KOMPAKT

NYHETER SPARK TRIXX 3-UP 

*Alla priser är rekommenderade priser i SEK inklusive moms tillämpliga på modellår 2018. Priserna är giltiga från och med 1 oktober 2017.
© 2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och 
utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, konstruktioner, funktioner, modeller eller utrustning. Vattenskotrarnas prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna omgivningsförhållanden, omgivande 
temperatur, höjd över havet, förarens skicklighet samt förares/passagerares vikt. Förarna på vissa av bilderna är professionella båtförare som utför manövrer under idealiska och/eller kontrollerade förhållanden. Försök inte utföra några av dessa eller 
andra riskabla manövrer om din körförmåga eller wakeboard-skicklighet eller din förståelse och respekt för vattenskoterns prestanda inte räcker till. Rådgör alltid med din vattenskoteråterförsäljare för att välja en vattenskoter som passar dig och läs 
och ta hänsyn till instruktionsboken, instruktionsvideon och vattenskoterns produktmärkning. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Om varningar ignoreras, instruktioner inte följs eller båtar och tillhörande produkter inte används enligt instruktionerna 
kan det leda till svåra personskador. Använd sunt förnuft och visa hänsyn. Iaktta alltid gällande lokal lagstiftning och regleringar. Respektera andras rättigheter och håll ett säkert avstånd till andra båttrafikanter och åskådare. Bär alltid lämpliga 
skyddskläder allt efter omständigheterna, inklusive bl.a väder, båtförhållanden, samt förarens och passagerarnas ålder och kunskaper. Använd inte vattenskotern om du är påverkad av droger eller alkohol. Vissa modeller, utrustning och tillbehör 
som visas är eventuellt inte tillgängliga i ditt land. Vissa modeller, utrustning och tillbehör som visas är eventuellt inte tillgängliga i ditt land.  Rådgör alltid med en auktoriserad Sea-Doo-återförsäljare för att välja en vattenskoter som passar för dina behov.

Från 64 900 kr kan du upptäcka en unikt prisvärd, 
kompakt, bränslesnål och lätt vattenskoter. Rolig 
att köra och lätt att bogsera och förvara. SPARK 
TRIXX-modellen gör det lättare än någonsin att 
köra som ett proffs.

RECREATION 
MÅNGSIDIG OCH SMIDIG

VATTENSKOTER

SPARK™ 2-UP 900 64.900 kr

SPARK 2-UP 900 HO iBR 85.900 kr

SPARK 3-UP 900 HO iBR 91.900 kr

SPARK TRIXX 2-UP (iBR) 89.900 kr

SPARK TRIXX 3-UP (iBR) 96.900 kr

96.900 kr 119.900 kr 129.900 kr


