
NEW!  Vodný skúter 
 

NEW. Nový vodný skúter Yamaha VX Cruiser, bielo
vysoko výkonný trojválcový motor TR
HyperFlow. Systém RiDE pre 
Elektronický spätný chod s riadením trakcie. Elektronický systém Cruise Assist a 
nadštandardný režim No Wake. Pohodlné, farebné sedadlo typu Cruiser pre tri 
osoby, vzadu rozšírená plošina, hák na ťahanie lyžiara. 
spätné zrkadlá a multifunkčné LCD prístroje.
Úložný priestor, vodotesná priehradka na doklady, s dvomi držiakmi nápojov ( 
požadované). Športový štýl, vynikajúci výkon, výborná spotreba, 
na údržbu.  
Nadštandard - vzadu hlboké stupátko
povrchom 
Zakrývacia cestovná plachta v hodnote 240 EUR. 
Prihlásenie do evidencie na DÚ
Plastový parkovací pontón na parkovanie skútra nad vodou v ponuke 
spoločnosti 
Možnosť uskladnenia skútra počas zimného obdobia, servis.
 
Cena 11.690 EUR s DPH  
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NEW!  Vodný skúter VX CRUISER    

NEW. Nový vodný skúter Yamaha VX Cruiser, bielo-šedý, skladom. 
výkonný trojválcový motor TR-1 a vysokotlakové prúdové čerpadlo 

HyperFlow. Systém RiDE pre ľahké,  intuitívne riadenie, chod-R, N, F. 
chod s riadením trakcie. Elektronický systém Cruise Assist a 

režim No Wake. Pohodlné, farebné sedadlo typu Cruiser pre tri 
osoby, vzadu rozšírená plošina, hák na ťahanie lyžiara. Veľké integrované 

ultifunkčné LCD prístroje. 
Úložný priestor, vodotesná priehradka na doklady, s dvomi držiakmi nápojov ( 

). Športový štýl, vynikajúci výkon, výborná spotreba, 

vzadu hlboké stupátko pre ľahký výstup z vody, s

akrývacia cestovná plachta v hodnote 240 EUR.  
Prihlásenie do evidencie na DÚ v cene. 

n na parkovanie skútra nad vodou v ponuke 

Možnosť uskladnenia skútra počas zimného obdobia, servis. 
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