
Rec Lite

Fritid

Touring

Vannsport

Ytelse

Sportsfiske

SPARK – Starter på 71 900 kr

Unik moro  

   

TRIXX – Starter på 97 900 kr

Leken Trickster

  

WAKE – 143 900 kr

Laget for å få mest mulig  
ut av kjølvannet.

  

WAKE PRO – 182 900 kr

Stabilitet, kraft og musikk for  
å trekke som en proff. 

 

GTR – 153 900 kr

Tilgjengelige krefter  
og ytelser

  

RXT-X RS – Starter på 199 900 kr

Vannscooter med  
ultimate ytelse  
på sjøen 

   

GTX – Starter på 150 900 kr

Luksuriøs verdi og kontroll  
er alltid med stil.

     

GTX LIMITED – 225 900 kr

Standarden for  
luksus-touring 

  

FISH PRO – 177 900 kr

Et nytt perspektiv  
på sportsfiske 

   

RXP-X RS – Starter på 192 900 kr

Vannscooter klar til racing,  
fornyet konsept.

    

GTI – Starter på 107 900 kr

Stil, stabilitet og litt  
skikkelig moro 

   

GTI SE – 136 900 kr

Ekstra bekvemmelighet og  
komfort som gir  
morsomme dager  
med familien 
     



NYHET 

iDF Intelligent Debris 
Free Pump-system

NYHET 

LCD-display i fullfarge 
Bluetooth- og smart-
telefonkonnektivitet

HELT NYTT 
Sea-Doo tilbehør

LinQ 51L Kjølerforlengelse

RXP-X Passasjersete

Hurtigfortøyning

Hva er 
nytt med 
Sea-Doo?

DEN HELT NYE 

Sea-Doo RXP-X RS 300
Bransjeledende kjøreegenskaper og ytelse
Unik ergonomi
Revolusjonerende opplevelse om bord

SEA-DOO® EKSKLUSIV TEKNOLOGI
 
NYHET: Intelligent Debris Free-system (iDF) |  
NYHET: 7,8" vidvinkel LCD-displayinstrument i fullfarge | 
Frontoppbevaring med direkte tilgang | Helintegrert Bluetooth† 
Lydsystem | Intelligent brems og revers (iBR®) | Robust og lett 
Polytech™ skrogmateriale | Ergolock™ System | Kjølesystemer 
med lukket krets (CLCS) | Hurtigfestet baklastesystemer 
(LinQ™) | Vanntett telefonrom | Rotax® motorer  
med avansert forbrenningseffektivitet (ACE™)  

Besøk Sea-Doo.com for å få mer informasjon om Sea-Doo 
innovativ teknologi

Det er ikke bare 
én måte å leve 
Sea-Doo-livsstilen på.
For noen er det å ta scooteren ut på sjøen en ettermiddag. 
For andre må det være full fart og rase rundt i en isfylt 
fjord i Norge. Det er klart at det bare er ett krav for å leve 
Sea-Doo-livsstilen: Ha det gøy! 
 
Vis oss hvordan du lever Sea-Doo-livsstilen og bruk hash-
tag #SeaDooLife 
 
       @seadoo

Hva er  
Sea-Doo-livsstilen?
Vi er glade som en musling ved høyvann! 
Det er enkelt, egentlig. 

 Vi liker å tenke på det som en sinnstilstand for å bringe 
hverdagen opp på et høyere nivå.  En kanonkule ut fra 
stupebrettet som avbryter det kjedelige, om vi kan.  Det 
er lyst som solskinnet og dristig som brennmaneten. Å leve 
Sea-Doo-livsstilen er å være vennlig og fri, det er tross alt 
en dag på stranden. Og husk: det behøver ikke alltid være 
fornuftig, det holder at det er gøy. 


