
GRATIS WINTERCHECK!
Maak nu een afspraak en de professionals kijken uw auto goed na 
voor u naar de sneeuw gaat. Wij checken  uw auto op onder andere 
banden, accu conditie, verlichting, vloeistoffen,  wisserbladen,
 V-snaar en vocht.

ast-groep.nl

Kom shoppen bij één van onze vestigingen

Deze folder is geldig t/m 28 februari 2019
Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
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Kenwood CAX-HLQI 
De draadloze lader én houder voor in de auto met de 
functie snel laden (15w). Daarnaast heeft deze houder 
een gemotoriseerde klem voor de bevestiging van de 
telefoon zonder afleiding. En met de one touch release 
makkelijk los te koppelen. Inclusief meerdere houders, 
en bij AST mogelijk met brodit steun in te laten bouwen.

WIJ HEBBEN EEN ZEER
UITGEBREID ASSORTIMENT
DAKDRAGERS, KOFFERS EN
ACCESOIRES.

VOORBEREID OP
WINTERSPORT!

Ruitensproeier antivries
5 liter, kant en klaar voor gebruik

ONMISBAAR OP WINTERSPORT

Sensationeel mooi product
 Montage mogelijk!

 Ruitensproeiervloeistof; zorg voor extra voorraad. In de Alpenlanden wordt    

 veel zout gestrooid en sproeit u gemiddeld veel vaker dan in Nederland.

 Sneeuwkettingen; leg uw sneeuwkettingen op een handige plek zodat u ze    

 snel kunt pakken als het nodig is.

 Slotontdooier; bij hevige vorst kan ook het slot bevriezen. Neem een busje    

 mee voor op vakantie, maar laat deze NIET in de auto liggen.

 Eten en drinken; bij een file kan het urenlang duren, en kan het tankstation 

 of de volgende afslag nog ver weg zijn. 

 Gevarendriehoek en veiligheidsvestje.

Ga voorbereid op wintersport 
met AST tips uit deze folder

€ 12,-

Wilt u sneeuwkettingen huren? Informeer bij 
uw AST vestiging voor de mogelijkheden.

ANTI-IJSDEKEN MET ALUMINIUM
Zorgt ervoor dat jouw voorruit ijsvrij blijft
in de winter.

*max 1 per klant € 4,-
MET UITKNIPBON 
 voor 

Doordat de uiteinden 

van de anti-ijsdeken worden 

vastgeklemd tijdens het sluiten

van de voorportieren voorkom 

je wegwaaien.

10% korting 
Op alle Thule 

dakkoffers 

2 voor



 Belangrijke documenten in dashboardkastje leggen. Bij  

 noodsituaties hoeft u niet op zoek naar de papieren.

 Is de auto winterklaar? Laat uw auto voortijdige checken  

 door een wintercheck.

 Voldoende stroom en een powerbank; zorg dat de tablets  

 en telefoons opgeladen zijn. Na intensief gebruik in een  

 lange file stoppen de apparaten er nogal eens mee. Neem  

 daarom voor de zekerheid een powerbank mee onderweg.

 Voldoende data voor internet; zorg dat uw databundel is  

 aangepast voor de vakantie. Met name gedurende de reis  

 wordt er veel data gebruikt voor het checken van  

 verkeersituaties. Maar ook de tablet van de kinderen  

 achterin gebruikt ongemerkt meer data.

 Sneeuwborstel en ijskrabber; Met een speciale  

 sneeuwborstel kunt u na een nacht sneeuw makkelijk deze  

 verwijderen zonder de auto te bekrassen. Met de ijskrabber  

 maakt u uw ruiten ijsvrij.

VOORBEREID OP WINTERSPORT...

VERPLICHT MEE 
ONDERWEG…..

OOK VOOR HET 
STARTEN VAN ZWARE 
DIESELMOTOREN

IDEAAL VOOR WINTERSPORT

Tablethouder carpoint
Universele tablethouder inclusief 
bevestigingssysteem aan de 
hoofdsteun. Geschikt voor tablets 
met afmeting tussen de 167 en 
202 mm.

Airdry De Auto Ontvochtiger mét 
luchtverfrisser
Voorkomt beslagen ruiten, roest, 
beschadiging van de elektronica, 
schimmel, vochtplekken op het 
leer en de bekleding, maar ook 
vieze luchtjes. Opnieuw te gebruiken 
door op de verwarming te laten 
drogen. Tevens verkrijgbaar in de 
geuren Ice fresh en Vanille geur, wat 
naast ontvochtigd ook een frisse geur 
achterlaat in uw voertuig! 

Schaalmat rubber met opstaande rand 
De rubberen mat beschermt de vloerbekleding van uw auto 
tegen vuil, zoals modder, sneeuw of water. De opstaande 
rand van de Schaalmat Rubber 74x50cm vangt vocht en 
sneeuw op. 

€ 29,95

Deze folder is geldig t/m 27 februari 2020.Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Winterset
• Inhoud winterset: 
• ruitenvloeistof
• anti-ijs
• ijskrabber
• anticondensdoek 

Life hammer
• Noodhamer met ultra-harde keramische kop
• Met ingebouwd gordelmes
• Incl. QUICK CLICK-systeem

€ 31,-

Rubber stick
Geschikt voor de rubber delen van de deuren.
Voorkomt het vastvriezen van rubbers. 

Vanaf

Startkabelset 

Gevarendriehoek
Zwaar model E keur

Veiligheidsvest gezinspak
Verplicht voor alle 
weggebruikers in Spanje; Italië; Kroatië; 
Oostenrijk; Zwitserland en België. 
inhoud: 2 senior vesten en 2 junior vesten

EHBO set
Compleet pakket

€ 16,95

€ 11,99

€ 9,-

€ 9,99

€ 15,99

Kungs ijskrabber met handschoen
Makkelijk ruiten krabben zonder 
koude handen

€ 8,99
€ 5,-

De-Icer 500 ml
Eenvoudig en snel uw autoruiten 
ontdooien met Valma. Beschermt tegen 
herbevriezing van uw ruiten.
 

Brandblusser schuim
De FireFox is een aerosol brandblusser 
in de vorm van een handzame aluminium 
spuitbus met een inhoud van 640 gram. 
De spuitbus staat onder druk en men kan 
op zeer gebruiksvriendelijke wijze een 
groot aantal type branden bestrijden. 
Ideaal voor in de auto, boot of caravan 
maar ook voor thuis. Deze brandblusser 
is geschikt voor de brandklassen 5A – 21B 
en 5F, dus ook voor vetbranden! 

€ 29,95

€ 6,49

€ 8,99

2 voor  € 15,-Per stuk € 9,95

Ga voorbereid op wintersport 
met AST tips uit deze folder


