
Rec Lite

Recreation

Touring

Tow Sports

Performance

Sport Fishing

SPARK - Alkaen 7 090 €

Omaa luokkaansa hauskuudessa  

   

TRIXX - Alkaen 9 790 €

Leikkisä kikkailija

  

WAKE - 14 690 €

Wakella saat kaiken  
lautailusta irti

  

WAKE PRO - 18 790 €

Vakautta, voimaa ja  
musiikkia vesiurheiluun 

 

GTR - 15 690 €

Tehot ja suorituskyky  
valloilleen

  

RXT-X RS - Alkaen 20 590 €

Ylivoimaista suorituskykyä 
myös avomerelle 

   

GTX - Alkaen 15 390 €

Ylellistä arvoa ja hallittavuutta  
aina tyylikkäästi.

     

GTX LIMITED - 23 390 €

Luksuskruisailua vakiona 

  

FISH PRO - 18 190 €
Uusi näkökulma  
urheilukalastukseen 

   

RXP-X RS - Alkaen 19 890 €
Kisavalmis, suorituskykyinen  
ja täysin uudistunut vesijetti

    

GTI - Alkaen 10 890 €

Tyyliä, vakautta ja  
totista hauskuutta 

   

GTI SE - 13 890 €

Lisää mukavuutta ja  
miellyttäviä päiviä  
vesillä koko perheelle 
     



UUTTA 

Älykäs iDF-järjestelmä

UUTTA 

LCD -värinäyttö,  
Bluetooth-yhteys  
älypuhelimeen 

AIVAN UUTTA 
Sea-Doo Lisävarusteet

LinQ 51 l. kylmälaukun jatke

RXP-X-matkustajan istuin

Speed Tie -liinat

Mitä  
uutta  
Sea-Doo:lta?

UPOUUSI 

Sea-Doo RXP-X RS 300
Markkinoiden johtavaa käsiteltävyyttä ja suori-
tuskykyä
Ylivertaista ergonomiaa
Vallankumouksellinen ajokokemus

AINUTLAATUISTA  
SEA-DOO®-TEKNOLOGIAA
UUTTA: Älykäs iDF-järjestelmä |  UUTTA: 7,8”  laajanäyttöinen, 
värillinen LCD-mittari | Helppokäyttöinen etutavaratila | Täysin 
integroitu Bluetooth†-äänentoistojärjestelmä | Älykäs jarru- ja 
peruutusjärjestelmä (iBR®) | Kestävä ja kevyt Polytech™-run-
komateriaali | Ergolock™-järjestelmä| Suljetut jäähdytysjärjes-
telmät (CLCS) | Pikakiinnitteinen kuormausjärjestelmä taakse 
(LinQ™) | Vesitiivis puhelinkotelot | Rotax® -moottorit ja niiden 
edistyksellinen polttotehokkuus (ACE™)  

Mene osoitteeseen Sea-Doo.com ja tutustu yksityiskohtaisemmin 
Sea-Doon innovatiiviseen teknologiaan

Ei ole vain yhtä tapaa 
elää Sea-Doo -elämää.
Joillekin se on leppoisan laiska iltapäivä rantavesillä vaikka 
Australiassa. Toisten mielestä se on villiä vauhtia jossain 
jäämeren rannalla Norjassa. Sea-Doo-elämälle on vain yksi 
selkeä vaatimus: Pidä hauskaa! 
 
Näytä meille, kuinka sinä elät Sea-Doo-elämää käyttämällä 
hastagia #SeaDooLife 
 
       @seadoo

Mitä on  
Sea-Doo-elämä?
Olemme kysymyksestäsi yhtä onnellisia 
kuin simpukka nousuvedessä! Se on nimit-
täin todella helppoa. 

 Ajattelemme sitä mielentilana, joka piristää meitä joka päi-
vä.  Se on kuin hyppy ponnahduslaudalta uuteen seikkailuun.  
Se on kirkas kuin auringonpaiste ja yhtä moniulotteinen kuin 
meduusa. Sea-Doo-elämä on ystäviä ja vapautta—se on mah-
tava päivä vesien äärellä. Ja muista: kaiken ei aina tarvitse 
olla järkevää, kunhan se on hauskaa. 


