
PREÇARIO
2022
  WAVERUNNERS



SUPER JET 
PVPR COM IVA : 11 850,00€

WAVERUNNERS
DESPORTIVOS 2022

NOTAS:

Aos preços mencionados deve-se acrescentar 20€+IVA, referente ao transporte 

internacional, para entregas diretas na loja do Concessionário, válido para Portugal 

Continental e Arquipélagos.

Os preços apresentados estão sujeitos à taxa de IVA em vigor. O presente preçário 

é válido a partir de 3 de Janeiro de 2022, anula e substitui os anteriores e pode ser 

alterado sem aviso prévio. 

Todos os nossos pre os podem ser modificados, sem aviso prévio. A Yamaha Motor 

Europe N.V. Sucursal em Portugal reserva-se o direito de alterar ou suprimir, sem 

aviso prévio, as caraterísticas dos seus modelos.

A Yamaha Motor Europe N.V. Sucursal em Portugal não se responsabiliza por 

incorrecções gráficas nas tabelas informativas.

Aconselhamos a contatar um Jet Center (Concessionário Oficial especializado em 

Waverunners) para mais informações.

• Motor TR-1 de alta performance com 1049 cc a 4 tempos

• Já não se destina apenas à competição

• Casco leve e estável com secção dianteira larga

• Bomba de jato de fluxo axial de 144 mm e bocal ajustável

• Coluna da direção ajustável com 3 posições e assistida por molas

• Modo especial eletrónico de aprendizagem"L mode" para limitar a potência

• Área dos pés larga e acolchoada com tapete HydroTurf antiderrapante

• Sistema automático de controlo e bomba de água de porão

• Boa autonomia e indicação clara do nível de combustível

• Fácil de reabastecer – grande capacidade (19 litros)

• Fácil de transportar – e armazenar quando não for utilizado.

GP 1800RSVHO
PVPR COM IVA : 26 250,00€

• Casco e corpo NanoXcel2 - super resistente e superleve

• Design de bomba, impulsor e grelha de admissão inspirados na competição

• Função de trim automático com controlo de curva e controlo de arranque

• Centro de gravidade mais baixo e mais central – curvas mais rápidas

• Assento e guiador mais estreitos – maior controlo

• Motor SVHO sobrealimentado de 1,8 l, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas

• Revolucionário sistema RiDE que permite um controlo intuitivo

• Ecrã a cores multifunções de 4,3" com acesso fácil

• Trim elétrico e sistema de marcha à ré eletrónica de velocidade continuada

• Dois pontos de ligação multi-suporte (para dispositivo de navegação ou câmara)

• Gancho de reboque e degrau de embarque profundo e suave

• Ampla plataforma de embarque com tapetes Hydro-Turf

GP1800R HO 
PVPR COM IVA : 21 100,00€

• Casco e corpo NanoXcel2® - super resistente e superleve 

• Design de bomba, impulsor e grelha de admissão inspirados na competição 

• Função de trim automático com controlo de curva e controlo de arranque 

• Centro de gravidade mais baixo e mais central – curvas mais rápidas 

• Assento e guiador mais estreitos – maior controlo 

• Motor High Output de 1,8 l, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas 

• Revolucionário sistema RiDE® que permite um controlo intuitivo 

• Ecrã a cores multifunções de 4,3" com acesso fácil 

• Trim elétrico e sistema de marcha à ré eletrónica de velocidade continuada 

• Dois pontos de ligação multi-suporte (para dispositivo de navegação ou câmara) 

• Degrau de subir a bordo macio 

• Ampla plataforma de embarque com tapetes Hydro-Turf



JETBLASTER
PVPR COM IVA : 14 500,00€

WAVERUNNERS
RECREIO 2022

• Os apoios para os pés dão apoio nos movimentos avançados

• Trim elétrico para ajustes em movimento

• Casco e corpo NanoXcel2® - super resistente e superleve

• Guiador curvo e amplo para proporcionar um estilo de condução único

• O punho redondo proporciona uma maior sensação de contacto

• Caixa de interruptores pequena e compacta

VX COM
PVPR COM IVA : 13 950,00€

WAVERUNNERS
CRUISING 2022

• Excelente nova posição de condução ergonómica

• Estilo, cores e gráficos novos de caráter aventureiro

• Potente motor TR-1 de 3 cilindros e 1049 cc

• Arrumação enorme e prática – capacidade de 114 litros

• Grande porta-luvas estanque

• Espaço cómodo para os pés com escoamento

• Dois retrovisores grandes - úteis ao rebocar

• Ótima opção para alugueres de praia

VX
PVPR COM IVA : 14 750,00€

• Excelente nova posição de condução ergonómica

• Estilo, cores e gráficos novos de caráter aventureiro

• Revolucionário sistema RiDE que permite um controlo intuitivo

• Potente motor TR-1 High Output de 3 cilindros e 1049 cc

• Subir a bordo é fácil com a plataforma prolongada desmontável

• Arrumação enorme e prática – capacidade de 114 litros

• Grande porta-luvas estanque e compartimento separado para telefone

• Espaços cómodos para os pés com escoamento

• Sistema eletrónico de marcha à ré de velocidade continuada

• Dois retrovisores grandes - úteis ao rebocar



VX CRUISER HO
PVPR COM IVA : 18 550,00€ 

WAVERUNNERS
CRUISING 2022

• Novo ecrã a cores multifunções de 4,3" com acesso fácil

• Excelente nova posição de condução ergonómica

• Sistema de colunas Bluetooth integrado de fábrica

• Revolucionário sistema RiDE que permite um controlo intuitivo

• Potente motor TR-1 High Output de 4 cilindros e 1812 cc

• Arrumação enorme e prática – capacidade de 114 litros

• Grande porta-luvas estanque e compartimento separado para telefone

• Estilo, cores e gráficos novos de caráter aventureiro

• Espaços cómodos para os pés com escoamento

• Subir a bordo é mais fácil com um degrau mais confortável

• Ampla plataforma de embarque com tapetes Hydro-Turf

• Gancho de reboque e grandes espelhos integrados

• Novo ecrã a cores multifunções de 4,3" com acesso fácil

• Excelente nova posição de condução ergonómica

• Sistema de colunas Bluetooth integrado de fábrica

• Revolucionário sistema RiDE que permite um controlo intuitivo

• Potente motor TR-1 High Output de 4 cilindros e 1812 cc

• Arrumação enorme e prática – capacidade de 114 litros

• Grande porta-luvas estanque e compartimento separado para telefone

• Estilo, cores e gráficos novos de caráter aventureiro

• Espaços cómodos para os pés com escoamento

• Subir a bordo é mais fácil com um degrau mais confortável

• Ampla plataforma de embarque com tapetes Hydro-Turf

• Gancho de reboque e grandes espelhos integrados

• Sistema de audio Bluetooth integrado

GP 1800RSVHO
50,00€

VX CRUISER HO COM AUDIO
PVPR COM IVA : 19 550,00€ 

 

FX HO
PVPR COM IVA : 22 650,00€

• Grande ecrã tátil LCD a cores de 5"

• Capacidade de sincronização com smartphones

• Compatível com plotter cartográfico GPS

• Porta-luvas de fácil acesso

• Novo suporte de condução e estabilizadores de flutuação atualizados

• Melhore a ergonomia e a caixa de interruptores operacional

• Motor de 1812 cc High Output

• O casco mais longo e mais confortável da gama

• Sistema exclusivo de ajuste do volante em 4 passos

• Revolucionário sistema RiDE

FX CRUISER HO
PVPR COM IVA : 24 650,00€

• Grande ecrã tátil LCD a cores de 5"

• Capacidade de sincronização com smartphones

• Compatível com plotter cartográfico GPS

• Porta-luvas de fácil acesso

• Novo suporte de condução e estabilizadores de flutuação atualizados

• Melhore a ergonomia e a caixa de interruptores operacional

• Motor de 1812 cc High Output

• O casco mais longo e mais confortável da gama

• Sistema exclusivo de ajuste do volante em 4 passos

• Revolucionário sistema RiDE

• Sistema de audio Bluetooth integrado



WAVERUNNERS
CRUISING 2022

FX SVHO
PVPR COM IVA : 25 750,00€

• Grande ecrã tátil LCD a cores de 7"

• Capacidade de sincronização com smartphones

• Compatível com plotter cartográfico GPS

• Porta-luvas de fácil acesso

• Novo suporte de condução e estabilizadores de flutuação atualizados

• Melhore a ergonomia e a caixa de interruptores operacional

• Motor SVHO sobrealimentado de 1812cc com EFI

• Sistema exclusivo de ajuste do volante em 4 passos

• O casco mais longo e mais confortável da gama

• Revolucionário sistema RiDE

FX CRUISER SVHO
PVPR COM IVA : 27 750,00€

• Grande ecrã tátil LCD a cores de 7"

• Capacidade de sincronização com smartphones

• Compatível com plotter cartográfico GPS

• Porta-luvas de fácil acesso

• Novo suporte de condução e estabilizadores de flutuação atualizados

• Melhore a ergonomia e a caixa de interruptores operacional

• Áudio integrado com controlo no ecrã

• Motor sobrealimentado SVHO de 1812 cc

• Luxuoso assento da moto em 2 peças para 3 pessoas

• O casco mais longo e mais confortável da gama

• Revolucionário Sistema RiDE®

• Sistema exclusivo de ajuste do volante em 4 passos

• Sistema de audio Bluetooth integrado

NOTAS:

Aos preços mencionados deve-se acrescentar 20€+IVA, referente ao transporte internacional, para entregas diretas na loja do Concessionário, válido para Portugal Continental 

e Arquipélagos.

Os preços apresentados estão sujeitos à taxa de IVA em vigor. O presente preçário é válido a partir de 3 de Janeiro de 2022, anula e substitui os anteriores e pode ser alterado 

sem aviso prévio. 

Todos os nossos pre os podem ser modificados, sem aviso prévio. A Yamaha Motor Europe N.V. Sucursal em Portugal reserva-se o direito de alterar ou suprimir, sem aviso prévio, 

as caraterísticas dos seus modelos.

A Yamaha Motor Europe N.V. Sucursal em Portugal não se responsabiliza por incorrecções gráficas nas tabelas informativas.

Aconselhamos a contatar um Jet Center (Concessionário Oficial especializado em Waverunners) para mais informações.



#MAKEWAVES


