
Rec Lite

Recreation

Touring

Tow Sports

Performance

Sport Fishing

SPARK - Vanaf  € 6.799

Ongeëvenaard plezier  

   

TRIXX - Vanaf € 9.399

Speelse trucjes

  

WAKE - € 14.599

Voor maximaal plezier  
op het water.

  

WAKE PRO - € 18.499

Stabiliteit, vermogen en  
muziek voor watersport  
zoals de beste. 

 

GTR - € 15.499

Toegankelijk vermogen  
en prestaties

  

RXT-X RS - Vanaf € 20.199

Waterscooter voor de  
ultieme prestaties 
op zee 

   

GTX - Vanaf € 15.199

Luxueuze waarde en  
controle, altijd in stijl.

     

GTX LIMITED - € 22.799

De standaard voor touring  
in alle luxe 

  

FISH PRO - € 17.999
Een nieuwe kijk  
op hengelen 

   

RXP-X RS - Vanaf € 19.599
Compleet nieuwe, krachtige  
waterscooter voor races.

    

GTI - Vanaf € 10.799

Stijl, stabiliteit en  
serieus wat plezier 

   

GTI SE - € 13.799

Meer gebruiksgemak en  
comfort voor dagenlang  
plezier voor het  
hele gezin 
 
     



NIEUW 

iDF Intelligent Debris 
Free-pompsysteem

NIEUW 

Lcd-kleurenscherm  
met Bluetooth en 
smartphone-verbinding

GLOEDNIEUWE 
accessoires  
voor Sea-Doo

Verlengstuk voor LinQ koeler van 51 L

RXP-X passagierszadel

Speed Tie

Nieuw  
voor  
Sea-Doo?

DE GLOEDNIEUWE 

Sea-Doo RXP-X RS 300
Beste besturing en prestaties in de sector
Ongeëvenaarde ergonomie
Revolutionaire beleving aan boord

EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN  
VAN SEA-DOO®
NIEUW: Intelligent Debris Free-systeem (iDF) |  
NIEUW: 7,8 inch breed lcd-kleurenscherm met meter | 
Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan | Volledig 
geïntegreerd Bluetooth† audiosysteem | Intelligent Brake 
and Reverse (iBR®) | Robuust en licht Polytech™ materiaal 
romp | Ergolock™ systeem | Gesloten koelsystemen (CLCS) | 
Systemen met snelkoppeling voor laadruimte achteraan (LinQ™) 
| Waterdicht telefoonvak | Rotax® motoren  
met Advanced Combustion Efficiency (ACE™)  

Ga naar Sea-Doo.com voor meer informatie over innovatieve 
technologieën van Sea-Doo

Er zijn eindeloos veel 
manieren om het leven 
met Sea-Doo te leven.
Voor de ene is het je liefste meenemen voor een rustig  
middagje op het water in Australië. Voor de andere is het  
helemaal losgaan en racen op een ijzige waterplas in  
Noorwegen. Er is slechts één vereiste om het leven  
met Sea-Doo te leven: plezier beleven!

Toon ons hoe jij het leven met Sea-Doo leeft met de hashtag 
#SeaDooLife 
 
       @seadoo

Wat is het leven  
met Sea-Doo?
We zijn zo blij dat je het vraagt! Het is  
eigenlijk zeer eenvoudig. 

 Wij zien het als een mindset om het alledaagse leven wat 
spannender te maken.  Een bommetje van de duikplank om 
de dagelijkse sleur te doorbreken, als het ware.  Het is fel 
als zonnestralen en stoer als een haai. Het leven met Sea-
Doo is zorgeloos en vrij - net zoals een zomerse dag op het 
strand. Denk eraan: het hoeft niet altijd zinvol te zijn, maar 
wel leuk. 


