
Schaalmat rubber met opstaande rand
74 x 50 cm

AANBIEDINGEN 
voor de herfst

AANHANGER/TRAILERCHECK
Laat je aanhanger of trailer gratis nakijken voor je er weer mee 
de weg op gaat. Wij controleren jouw aanhanger op o.a. het 
profiel en leeftijd van de banden, de bandenspanning, koppeling, 
bevestigingskabel en verlichting. Zijn er reparatiekosten 
dan worden deze altijd eerst met jou overlegd alvorens wij de 
reparatie uitvoeren.

 

Osram H7 cool blue xenon look duobox
• Tot 20 % meer licht (in vergelijking met standaard halogeenlampen)
• Blauwachtig wit licht, zoals xenon koplampen
• Kleurtemperatuur : 4200 K
• Hoge lichtstroom
• Bulb koplamp met het meest toegestane blauwe halogeenlicht 
• ECE keurmerk

Airdry dé auto ontvochtiger
De airdry auto-ontvochtiger onttrekt het 
vocht uit de omgevingslucht van jouw 
voertuig, welke in het natuurgranulaat 
wordt opgeslagen. Bij een eigen gewicht 
van 1kg. kan er tot 800ml. aan water 
gelijkmatig worden opgenomen. 
Beschermd tegen beslagen ruiten, 
schimmel, elektronicaschade, roest, 
meeldauw vlekken en muffe geuren.

10% korting
+ gratis montage

Valeo of Bosch ruitenwissers
Gedurende de herfst is het belangrijk goed zicht 
te hebben, ook met regen. Vervang daarom tijdig 
jouw ruitenwisserbladen! Deze ruitenwissers 
zorgen voor een perfect zicht en hebben een 
lange levensduur.

GRATIS

€ 45,-van
 (nu voor € 29,- excl montage) 

€ 14,95nu voor  

€ 15,-
per stuk € 10,-
2 stuks 

Maak snel een afspraak en  
voorkom hoge boetes...

Makkelijk te onderhouden en 
behouden van je automatten
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Profiteer van onze 
herfstaanbiedingen...

Zorg dat je met herfstachtige weersomstandigheden
veilig de weg op gaat....

Deze folder is geldig t/m 9 november 2019.Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

van € 46,- nu
 voor 

Achterlichtset magnetisch
Verlichtingset met sterke magneet waardoor deze 
makkelijk geplaatst kan worden op vlakke ijzeren 
ondergronden (geen aluminium of RVS). De set is 
uitgerust met 7,5 meter kabel en 7 polige stekker, incl. 
lampen 12V 21W (knipperlicht) comby lamp 21/5 W 
(remlicht / achter en kenteken verlichting). 
Afm achterlichten: 10 X 9,5 X 8 cm. (B X H X D). 

Aanhangernet zware kwaliteit
Zware kwaliteit aanhangernet. Geschikt 
voor het vervoeren van losse ladingen 
inaanhangers. Zorgt ervoor dat de lading 
niet van het voertuig valt. Afmetingen:
200 x 300 cm. Maaswijdte 55x55mm, dikte 
elastische koord 6mm, draaddikte 3,5mm.

Alpine DVR-F200 Dashcam full HD
De DVR-F200 neemt op in 1080p Full HD met 30 
frames per seconde en heeft een CMOS image 
sensor voor zeer hoge opname kwaliteit – zelfs ‘s 
avonds. Dankzij de hoge kwaliteit worden details 
zoals kentekenplaten goed opgenomen als solide 
bewijs voor het recht / de Wet. GPS geo-informatie 
en jouw rijsnelheid worden tevens opgenomen. 
Deze dashcam wordt geleverd inclusief 16GB SD 
kaart. 

Waarom een dashcam kopen? Laat je informeren 
bij de AST vestiging in jouw buurt

Kenwood DMX8019DABS
• 17,7 cm (7 “) hoge resolutie WVGA dubbele 
 DIN-monitor
• Hoog capacitief aanraakpaneel met antireflectie en  
 antireflectiescherm
•  Bluetooth-module voor handsfree (HFP 1.7) en  
 A2DP (inclusief AVRCP 1.6)
•  Spotify Control
•  Instelbare kijkhoek voor ideale leesbaarheid
•  Vrij selecteerbare widgets op het startscherm

Koplampen polijsten
De meeste ongelukken vinden plaats doordat er ‘slecht zicht’ 
ontstaat.Voor koplampen die gemaakt zijn van transparant 
kunststof geldt dat de coating vaak al snel verweert door de 
zon, zout of chemicaliën. Ook kan je zicht verminderd zijn door 
krassen op de lamp. Zorg dus voor goede, heldere koplampen! 
Er zijn setjes koplampherstellers in de AST winkels verkrijg-
baar waar jezelf mee aan de slag kunt gaan.

Wilt je de specialist voor het reinigen en herstellen van doffe 
koplampen? Dan ben je bij AST aan het juiste adres. Met een 
speciale behandeling worden de doffe koplampen op een 
professionele manier weer hersteld in de oude staat. Hier-
door wordt het zicht enorm verbeterd. Je hebt weer goed 
zicht, en kunt weer veilig de weg op. Informeer bij je AST 
vestiging naar de mogelijkheden om het zicht te herstellen 
en te verbeteren.

NIEUW

 € 179,- 

NIEUW

Marterbestrijding akoestisch 12V
Marterverjagingsapparaat 12 volt met een 
frequentie van 23kHz ervaart de marter als 
hoogst onaangenaam met als gevolg dit 
bereik te mijden en dit apparaat biedt tevens 
bescherming tegen overige knaagdieren, werkt 
met een straal van 140°.

CSF professionele wasset
De auto vies van de regen of 
modder tijdens de natte herfst-
dagen?  Was jouw auto dan met 
de proffesionele wasset van CSF. 
De set bestaat uit een velgen- 
borstel, washand en auto 
handdoek.

 

€ 24,95
exclusief montage

Professionele adapter 13-7 polig
Adapter kort 13-7 Ook verkrijgbaar in 7-13 polig

€ 15,-
normaal € 18,95
nu

€ 25,-
van € 35,99
voor

€ 39,-nu voor maar   

normaal voor € 43,-
nu voor € 35,-

 € 699,- 

Plan alvast een
afspraak voor je 
bandenwissel!

                  ast-groep. nlComplete verlichtingsset 
voor je aanhanger

Voorkom een boete 
van € 230,- 



BRINK TREKHAAK
Met een Brink trekhaak heb je een product van topkwaliteit op 
jouw voertuig. Brink heeft een groot assortiment trekhaken 
met voor elk autotype een haak in meerdere varianten. 

Wil je weten wat een trekhaak kost?
Dan kun je op www.ast-groep.nl/brink-trekhaken makkelijk 
een offerte ontvangen voor de totaalprijs van jouw haak MET 
montage!

ast-groep.nl

Kom shoppen bij één van onze vestigingen

Deze folder is geldig t/m 9 november 2019
Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

AST Car Inside Nijverdal

Marconistraat 2

 7442 DD Nijverdal

AST Car Technics Lelystad

Tjalk 2301

8232 LP Lelystad

Af-fabriek laat audio nogal eens te wensen over in je auto. Het geluid is niet helder, dynamisch of je mist een goede bass.
Als muziekliefhebber mis je goede geluidskwaliteit en beleving als je onderweg bent. AST heeft voor elke auto en voor elke 
budget een audio upgrade. Kijk op onze nieuwe website wwwast- groep.nl of ga naar de AST vestiging voor advies over audio 
upgrades.

AST Dronten

De Dommel 56

 8253 PL Dronten

AST Dedemsvaart

Langewijk 196

 7701 AK Dedemsvaart

AST Deurne

Leembaan 55

 5753 CW Deurne

AST Hardenberg

Kruiwiel 2

 7773 NL Hardenberg

AST Vriezenveen

Nieuwe Daarlerveenseweg 11

 7671 SK Vriezenveen

     0548 62 66 60     0320 253 135

    0321 31 32 01

    0523 61 24 13

    0493 31 90 09

    0523 26 21 64

   0546 56 66 64

www.ast-groep.nl

Tot ziens in 
onze winkel!

AUDIO UPGRADE / MEER 
BELEVING EN BETER GELUID

Bekijk onze nieuwe website www.ast-groep.nl
voor meer producten en informatie


