VANNSCOOTER

YTELSE
KRAFTIG OG NØYAKTIG

NYTT RXT 230

RXP-X 300

NYTT RXT-X 300
150.900 kr

GTR 230

176.500 kr

166.700 kr

GTR-X 230
133.600 kr

141.700 kr

LUKSUS

TOW SPORTS

STILIG OG BEHAGELIG

AKTIV OG TØFF

EKSKLUSIV
TEKNOLOGI
INTELLIGENT BREMSEOG REVERSSYSTEM

NYTT GTX LIMITED 300

INTELLIGENT
AKSELERASJONSSYSTEM

WAKE 155
131.800 kr

188.200 kr

PRISLISTE FARTØY

STABILT OG
FORUTSIGBART SKROG
T-SKROG FOR
KRAPPE SVINGER

NORGE

LUKKET KJØLESYSTEM

NYTT WAKE PRO 230

2018

156.800 kr

ECO-MODUS

VANNSCOOTER

FRITID
ALLSIDIG OG KVIKK

GTI SE 130

GTI
93.600 kr

GTI SE 155
113.800 kr

122.000 kr

REC LITE
LEKEN OG KOMPAKT

Oppdag de mest prisvennlige, kompakte, drivstoff
effektive og letteste fartøyene i bransjen. Prisene starter
fra 7.199 €. Morsomt å kjøre, enkelt å taue og oppbevare.
Med SPARK TRIXX-modellen er det enklere enn noen
sinne å gjøre profesjonelle triks.

SPARK 2-UP

SPARK TRIXX 2-UP

SPARK 2-UP 900

63.300 kr

SPARK 2-UP 900 HO iBR

80.400 kr

SPARK 3-UP 900 HO iBR

86.600 kr

SPARK TRIXX 2-UP (iBR)

84.900 kr

SPARK TRIXX 3-UP (iBR)

91.100 kr

™

SPARK 3-UP

NYTT SPARK TRIXX 3-UP

*Alle priser er veiledende utsalgspriser i GBP inkl. mva. for 2018-modellene. Prisene gjelder fra 1. oktober 2017.
©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med enerett. ™, ® og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. BRP forbeholder seg retten til når som helst og uten forpliktelser å avbryte eller endre spesifikasjoner,
priser, konstruksjon, egenskaper, modeller eller utstyr. Fartøyenes ytelse kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, kjøredyktighet og vekten til fører/passasjer. Enkelte bilder profesjonelle førere som
utfører manøvrer under ideelle og/eller kontrollerte forhold. Forsøk aldri å utføre disse eller andre farlige manøvre hvis kjøreferdighetene dine eller wakeboard-ferdighetene dine ikke er gode nok. Du må dessuten ha grundig forståelse av og respekt for hvordan fartøyet oppfører
seg. Rådfør deg alltid med din lokale forhandler når du skal velge et fartøy for dine bestemte behov, og les nøye og ta spesielt hensyn til anvisninger i brukerhåndboken og opplysninger på produktetikettene og -skiltene på fartøyet. Kjør alltid ansvarsfullt og sikkert. Alvorlige skader
kan oppstå hvis du ignorerer advarsler, ikke følger instruksjonene eller bruker båten eller tilknyttet utstyr på feil måte. Bruk sunn fornuft og alminnelig høflighet. Ta alltid hensyn til lokale lover og bestemmelser. Respekter rettighetene til og hold avstand til andre fritidsutøvere
og/eller personer i nærheten. Bruk alltid riktig påkledning i forhold til, men ikke begrenset til, omgivelser, vær, kjøreforhold og alder og ferdigheter til de som befinner seg i båten. Du må aldri kjøre fartøyet under innflytelse av medikamenter eller alkohol. Enkelte modeller, utstyr
og tilbehør som vises er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Enkelte modeller, utstyr og tilbehør som vises er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Snakk alltid med en autorisert Sea-Doo-forhandler og få hjelp til å velge et fartøy som passer til ditt behov.

Det er gøy å eie og kjøre en Sea-Dooscooter. For at alle skal få en hyggelig opplevelse ber vi førerne om å
respektere andre som ferdes på og
ved sjøen og som har sitt arbeid der.
Dette ansvaret betyr også å følge
nasjonale og lokale bestemmelser
så vel som å ta miljøhensyn. Som de
smarte og ansvarlige førerne dere
er, regner vi med at dere følger disse
prinsippene.

Les mer om våre forpliktelser
på seadoo.com

