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Sea-Doo®

Lineup

FISH PRO™ 170
Sportfiske i ett nytt perspektiv.

GTI™ 90/130
Snygg, stabil och galet kul.

GTI™ SE 170
Extra bekvämlighet och komfort för dagar av familjenöje.

GTR™ 230
Kraft och prestanda.

GTX† 170/230
Kontroll och värde i lyxklass är alltid rätt. 

GTX† LIMITED 300
Standarden för lyxig touring.

NYHET – RXP®-X® RS 300
Tävlingsredo-prestanda med innovation.

RXT®-X® RS 300
Erbjuder ultimat offshore-prestanda.

SPARK®

Unikt nöje.
SPARK® TRIXX™

Lekfull trixare.

WAKE™ PRO 230
Stabilitet, kraft och musik för att dra som ett proffs. 

WAKE™ 170
Designad för att få ut det mesta av vågorna.
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SEA-DOO EXKLUSIV TEKNOLOGI*
• NYTT iDF (Intelligent skräpfritt pumpsystem) 
• NYHET Fullfärgsdisplay (stor 7,8 tum bred LCD-panoramadisplay)
• iTC™-system (Intelligent Throttle Control)
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Bärbart BRP-ljudsystem
• Intelligent broms- och backsystem (iBR®)
• Skrov i slagtåligt och lätt Polytec™-material 
• Ergolock™-system
• Slutet kylsystem
• Akterförvaringssystem med snabbfästen (LinQ™), standard på de

senaste Sea-Doo-modellerna. Kan läggas till på alla andra 
modeller.

BESÖK SEA-DOO.COM FÖR FLER DETALJER OM VÅR 
INNOVATIVA TEKNOLOGI

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. †GTX är ett registrerat varumärke tillhörande Castrol Limited och det används under 
licens. ‡Bluetooth är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana varumärken av BRP sker under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Produkterna distribueras i USA av BRP US Inc. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst 
och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, konstruktioner, funktioner, modeller eller utrustning. Kör alltid säkert och ansvarsfullt. Använd alltid lämplig skyddande klädsel, inklusive godkänd flytväst. Använd inte vattenskotern om du är påverkad av 
droger eller alkohol. *Den teknologi som är tillgänglig på modellerna varierar. Rekommenderat cirkapris (MSRP) anges exklusive moms, leverans och registreringsavgifter. Priserna träder i kraft den 10 september 2020. Priserna anges i svenska kronor.



För en långsiktig och givande vattenskoterupplevelse...
Play it right
• Jag följer lokala föreskrifter (t.ex. åldersgränser och körkortsföreskrifter)
• Om så krävs, är min vattenskoter försäkrad och registrerad
• Jag kan visa upp alla dokument (t.ex. båtbevis, registreringsbevis, försäkringsbevis)
• Jag kör inte i områden där det inte är tillåtet
• Jag saktar ner i hamnar och följer noga hastighetsbegränsningarna
• Jag kör inte vattenskoter drog- eller alkoholpåverkad

Play it green
• Jag följer regler och föreskrifter för mitt fordon (t. ex miljöföreskrifter)
• Jag värnar om djur- och naturlivet och anpassar hastigheten i områden med ett rikt djurliv
• Jag slänger alltid mitt skräp på avsedd plats

Play it cool
• Jag respekterar andra båtar och kör inte för nära, särskilt inte när de ligger för ankar
• Jag anstränger mig för att inte störa min omgivning när jag kör
• Jag kör inte för nära stränder eller badplatser där människor simmar eller leker i vattnet

Play it smart
• Jag följer instruktionerna i tillverkarens användarmanual, samt fordonets säkerhetsskyltar
• Jag kontrollerar väderförhållandena innan jag kör
• Jag är uppmärksam på frånlandsvindar och tidvattenströmmar
• Jag kontrollerar att jag har tillräckligt med bränsle och batteritid innan jag åker
• Jag förvissar mig om att kontrollerna fungerar som de ska 
• Jag åker tillsammans med andra eftersom det är säkrare att vara fler

Play it civil
• Jag skadar inte sjösättningsramper eller miljön omkring dem
• Jag lämnar släpvagnen endast på anvisad parkering
• Jag respekterar andra som använder rampen och väntar på min tur att sjösätta vattenskotern

Play it safe
• Jag följer tillverkarens rekommendationer för användning av skyddskläder och skyddsutrustning
• Jag ser till att alla ombord bär flytväst och våtdräkt (byxor)
•  Dödmansgreppet är hela tiden fäst i förarens handled eller flytväst, detta stänger av motorn om föraren 

faller överbord
• Jag har med mig bogseringsutrustning (fästpunkt och bogserlina)
• Jag har med mig kommunikationsutrustning (t.ex mobiltelefon)

Mina åtaganden 
som en ansvarsfull 
vattenskoterförare


