
BARN &
UNGDOM

*  Fordon som skall framföras i inhägnat område och övervakas av myndig person. Iakttag försiktighet.

PRIS FRÅN:

WWW.POLARISSVERIGE.COM

 WHITE LIGHTNING

OUTLAW 70 EFI
Outlaw 70 EFI är något helt nytt - en vän 

att ta med sig till vuxen ålder. Allt talar 

för det med en uppgraderad 70cc - motor, 

ny ergonomi och förarmiljö anpassad för 

barn under en bred ålderskategori ca  

6 - 10 år. Dessutom tar vi hand om 

säkerheten så att vuxna kan begränsa 

hastigheten. När barnet sedan växer vet 

det att begränsningen kan tas bort vilket 

motiverar barnet att köra med förstånd. 

Kör lugnt!

REGISTRERINGSFORMER

Terräng
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*  Fordon som skall framföras i inhägnat område och övervakas av myndig person. Iakttag försiktighet.

PRIS FRÅN:

WWW.POLARISSVERIGE.COM

 LIME SQUEEZE

OUTLAW 110*
• 110 cc-fyrtaktsmotor med elektronisk

 bränsleinsprutning (EFI)

• Justerbar fartbegränsare

• Säkerhetsflagga, hjälm och 

 instruktions-DVD medföljer

REGISTRERINGSFORMER

Terräng
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*  Fordon som skall framföras i inhägnat område och övervakas av myndig person. Iakttag försiktighet.

PRIS FRÅN:

WWW.POLARISSVERIGE.COM

SPORTSMAN 110*
• 110 cc-fyrtaktsmotor med elektronisk

 bränsleinsprutning (EFI)

• Justerbar fartbegränsare

• Säkerhetsflagga, hjälm och 

 instruktions-DVD medföljer

 VELOCITY BLUE

REGISTRERINGSFORMER

Terräng
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*  Fordon som skall framföras i inhägnat område och övervakas av myndig person. Iakttag försiktighet.

PRIS FRÅN:

WWW.POLARISSVERIGE.COM

RANGER 150*
• Geofencing teknik (elektronisk inhägnad)

• Lösenordsskyddad startfunktion för 

 ökad säkerhet.

• Elektronisk app-styrd hastighetsbegränsning

• Säkerhetsbälten, förarens bälte är kopplat 

 till en elektronisk prestandaspärr.                             

• Justerbar ratt och förarsäte

• 20 cm markfrigång

REGISTRERINGSFORMER

Terräng

 SAGEBRUSH GREEN  WHITE LIGHTNING
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*  Fordon som skall framföras i inhägnat område och övervakas av myndig person. Iakttag försiktighet.

PRIS FRÅN:

WWW.POLARISSVERIGE.COM

RZR 170*
• 170 cc-fyrtaktsmotor

• Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

• Justerbar fartbegränsare

• Säkerhetsflagga, hjälm och

instruktions-DVD medföljer

REGISTRERINGSFORMER

Terräng

 CRUISER BLACK 

WHITE LIGHTNING
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*  Fordon som skall framföras i inhägnat område och övervakas av myndig person. Iakttag försiktighet.

PRIS FRÅN:

WWW.POLARISSVERIGE.COM

PHOENIX 200*
• Automatisk transmission med fram,

friläge och back.

• Beprövad och pålitlig 200cc-motor

• Justerbar fartbegränsare

• Säkerhetsflagga, hjälm och

instruktions-DVD medföljer

 AVALANCHE GRAY

REGISTRERINGSFORMER

Terräng


	Moms 32: INKL MOMS
	Priseksempel 32: PRIS EXKL MOMS: 25.520:-
	Pris 61: 31.900:-
	Liten tekst 35: Produkten på bilden kan vara utrustad utöver standardutförande.
	Moms 37: INKL MOMS
	Priseksempel 37: PRIS EXKL MOMS: 28.720:-
	Pris 63: 35.900:-
	Liten tekst 40: Produkten på bilden kan vara utrustad utöver standardutförande.
	Moms 38: INKL MOMS
	Priseksempel 38: PRIS EXKL MOMS: 28.720:-
	Pris 64: 35.900:-
	Liten tekst 41: Produkten på bilden kan vara utrustad utöver standardutförande.
	Moms 28: INKL MOMS
	Priseksempel 28: PRIS EXKL MOMS: 47.120:-
	Pris 57: 58.900:-
	Liten tekst 31: Produkten på bilden kan vara utrustad utöver standardutförande.
	Moms 29: INKL MOMS
	Priseksempel 29: PRIS EXKL MOMS: 43.120:-
	Pris 58: 53.900:-
	Liten tekst 32: Produkten på bilden kan vara utrustad utöver standardutförande.
	Moms 40: INKL MOMS
	Priseksempel 40: PRIS EXKL MOMS: 38.320:-
	Pris 66: 48.900:-
	Liten tekst 43: Produkten på bilden kan vara utrustad utöver standardutförande.


