
GTR 230

2018

RXP-X 300

GTR-X 230

WAKE 155

PRIJSLIJST WATERSCOOTER 
BELGIË EN NEDERLAND

PRESTATIES 
KRACHTIG EN NAUWKEURIG

LUXE 
STIJLVOL EN COMFORTABEL

SPORT 
ACTIEF EN GEDURFD

INTELLIGENT BRAKE  
AND REVERSE

INTELLIGENT  
THROTTLE CONTROL

STABIELE EN 
VOORSPELBARE ROMP

WENDBARE T ROMP

GESLOTEN KOELCIRCUIT

ECOMODUS

DE EXCLUSIEVE 
TECHNOLOGIEËN

WATERSCOOTERS

NIEUWE RXT-X 300NIEUWE RXT 230

NIEUWE GTX LIMITED 230

NIEUWE GTX LIMITED 300 NIEUWE WAKE PRO 230

€ 18 099

€ 20 399

€ 13 999

€ 16 199

€ 15 199 € 15 999

€ 16 199 € 19 199 € 18 399



GTIGTS

SPARK 3-UP

SPARK TRIXX 2-UPSPARK 2-UP

GTI SE     GTI SE 130     GTI SE 155

Een Sea-Doo staat garant voor urenlang 
plezier op het water. Om deze ervaring 
positief te maken voor iedereen, 
vertrouwen we erop dat bestuurders 
de gemeenschap van watersporters 
en iedereen die zijn brood verdient 
naast en op het water respecteert. 
Verantwoordelijkheid betekent ook 
de nationale en lokale regelgeving 
en ecologische waarden naleven. 
Als slimme en verantwoordelijke 
bestuurders hopen we dat iedereen 
aandacht besteedt aan deze principes.

Meer informatie over ons beleid vindt 
u in seadoo.com

RECREATIEF 
SPEELS EN COMPACT

NIEUWE SPARK TRIXX 3-UP 

*Alle prijzen zijn aanbevolen consumentenprijzen in Euro, inclusief BTW, en zijn van toepassing op modeljaar 2018. Prijzen geldig vanaf 1 oktober 2017.
© 2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochtermaatschappijen. BRP behoudt zich het recht voor om op ieder moment
specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. De prestaties van de waterscooters kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, 
bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. In sommige afgebeelde illustraties ziet u professionele bestuurders die manoeuvres uitvoeren onder ideale en/of beheerste omstandigheden Probeer deze of andere riskante manoeuvres niet uit, als ze uw vaar- of 
wakeboardcapaciteiten of uw begrip van en respect voor het vermogen van uw waterscooter te boven gaan. Raadpleeg steeds uw lokale waterscooterdealer wanneer u een waterscooter kiest voor uw specifieke behoeften en lees en volg nauwgezet de gebruikershandleiding, 
de instructievideo en de op de waterscooter aangebrachte labels. Vaar altijd op een verantwoorde en veilige manier. U kunt ernstige verwondingen oplopen als u waarschuwingen negeert, de instructies niet opvolgt of boten en aanverwante producten op een verkeerde 
manier gebruikt. Gebruik uw gezond verstand en wees hoffelijk. Neem de geldende plaatselijke wetten en voorschriften altijd in acht. Respecteer de rechten van andere watersporters en/of omstanders en blijf op een veilige afstand. Draag steeds aangepaste 
veiligheidskleding, in overeenstemming met het weer, de vaaromstandigheden, de leeftijd en bekwaamheden van de passagiers, enz. Bestuur uw waterscooter niet onder invloed van drugs of alcohol. Sommige afgebeelde modellen, producten en accessoires zijn mogelijk 
niet verkrijgbaar in uw land.  Raadpleeg altijd een erkende Sea-Doo-dealer bij de keuze van een waterscooter voor uw specifieke behoeften.

Ontdek, vanaf 7.199 €, de meest betaalbare, compacte, 
zuinige en lichte waterscooter in de sector. Een 
plezier om mee te varen en makkelijk te trekken en 
op te bergen. Met het model SPARK TRIXX kan je 
gemakkelijker dan ooit stunten uithalen als een pro.

RECREATIE 
VEELZIJDIG EN WENDBAAR

WATERSCOOTERS

SPARK™ 2-UP 900 € 6 499 

SPARK 2-UP 900 HO iBR € 8 299 

SPARK 3-UP 900 HO iBR € 8 999 

SPARK TRIXX 2-UP (iBR) € 8 999 

SPARK TRIXX 3-UP (iBR) € 9 699 

€ 10 299€ 9 499

€ 11 099 € 12 099 € 13 199


