
AANBIEDINGEN 
voor de zomer

ZOMERCHECK
Ga goed voorbereid op weg en laat uw auto  
nakijken op de belangrijke punten zoals banden, fil-
ters, vloeistoffen en airco. Bel nu met jouw dichtst-
bijzijnde vestiging voor een afspraak.

 

Kijk op ast-groep.nl/brink-trekhaken en wij 
maken direct een totaalprijs MET montage!

Mobiparts tablet houder voor in de auto
• Universeel ontwerp, geschikt voor elke auto
• Geschikt voor tablets van 5.5 t/m 12.9 inch
• 360 graden draaibaar door roteerbaar kogelgewricht
• Eenvoudige en stevige bevestiging met 2 schroefknoppen

 

Brink trekhaak
Op vakantie met de caravan maar nog geen 
trekhaak? Brink trekhaak heeft een product van 
topkwaliteit voor jouw voertuig! 

van € 649 
nu voor 
€ 585,- Thule Motion XT L

Deze bekroonde fietsendrager heeft alles wat je 
zoekt. Deze Thule Motion XT L dakkoffer heeft 
een ruime inhoud van 450 Liter en een maximaal 
draagvermogen van 75 Kilo. Hierdoor heb je 
genoeg ruimte om al jouw spullen mee te nemen. 
Bovendien is het ook mogelijk om er snowboards 
en/of ski’s mee te vervoeren dankzij de ruime 
afmetingen van 195 x 89 x 44 cm. De koffer is 
geschikt voor 7 paar ski’s of 5 paar snowboards.

GRATIS

€ 59,95nu 2 stuks
 (per stuk € 39,99) 

Zie 
binnenzijde
voor tips 
onderweg!



Profiteer van onze 
zomeraanbiedingen...

Wat te doen bij pech onderweg...

Goed voorbereid
de weg op

Hulp bij autopech
Neem bij pech contact op met deze partijen:

Pechhulpbedrijf
Bij sommige bedrijven
sluit je een lidmaatschap 
voor een bepaalde tijd af.
Bij andere betaal je
alleen als je pechhulp
nodig hebt.

Autodealer
Sommige autodealers
bieden pechhulp aan.
Check of dit bij jouw
dealer het geval is en
leg vooraf vast dat je
van hun pechhulp
gebruik wilt maken.

Veilige tips bij pech onderweg
Weet jij wat je moet doen?

Zorg dat je telefoon opgeladen is voordat 
je de weg opgaat. Een powerbank of USB-
oplader is een aanrader bij lange afstanden.

*Pech of ongeval? De telefonist is hierop ingesteld
 en weet precies wie er ingeschakeld moet worden.Deze folder is geldig t/m 31 augustus 2019.Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

van € 46,- nu
 voor 

Veiligheidsvest gezinspak
Verplicht bij je te hebben in o.a. België, 
Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Finland, Italië, 
Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Spanje 
en Tsjechië. Pakket bevat 2 veiligheidsvesten 
voor volwassenen en 2 veiligheidsvesten voor 
kinderen

Stel, je komt onderweg met pech stil te staan. 
Wat moet je dan doen? Wij laten zien welke stappen je 

moet ondernemen bij pech op de weg.

Lifehammer Original Oranje Glow in the Dark 
De enige echte LifeHammer
• Als enige TÜV goed gekeurd
• Voorzien van superscherp “Solingenstaal“ mesje
• Door fluor knop gemakkelijk vindbaar in het donker
• Inclusief “Solingenstaal“ bevestigingspinnen
• Inclusief montagehandleiding
• Aanbevolen door VVN en Ministerie van Verkeer en Waterstaat

€ 18,99

€ 8,99

Brandblusser
Verplicht in o.a. België, 
Bulgarije, Griekenland, 
Polen, Roemenië, Turkije

Osram reservelampenset
Voorzien van 
diverse lampen en 
verlichtingsonderdelen 
zoals zekeringen. 
Verkrijgbaar in H1, H4, H7 
of H1/H7. Reservelampen 
zjin verplicht in Kroatie bij 
je te hebben onderweg. 

Gevarendriehoek
Verplicht in o.a. België, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Hongarije, 
Italië, Kroatië, Nederland, Oostenrijk 
en Zwitserland. In Kroatië ben je 
verplicht 2 gevarendriehoeken bij 
je te hebben.

Benzinekan zwart
inhoud: 5 liter€ 10,99

EHBOset Euro
2 steriele gaasjes 1/16, 
1x watten 10g, 1x verband 
4mx4cm, 1x verband 4mx6cm, 
1x verband 4mx8cm, 1 schaar, 
1 pincet, 1 paar handschoenen, 
5x pleisters 9x40mm, 
1x pleister 1mx1,25cm, 
2x antiseptische doekjes.

Carkids zitverhoger
Deze zitverhoger is goedgekeurd volgens de Europese stan-
daard ECE R44/04, leeftijdsgroep II/III, 15-36kg (4-12 jaar).

 

Stoelorganiser Plus
Deze organiser is gemaakt van stevig polyester en  
dankzij de riempjes aan de onderzijde blijft de  
stoelorganiser goed op zijn plaats hangen tijdens de autorit. 
De organiser past op de achterkant van de autostoel en 
biedt meerdere vakken om de spullen onderweg tijdens 
vakantie in op te bergen.

 voor € 19,99 

€ 9,99
van € 12,99 
nu voor 

 nu maar  € 12,95

VERPLICHT = 1 VEILIGHEIDSVEST 
PER INZITTENDE

€ 8,-

€ 13,-

Zorg ervoor dat je deze items altijd in de auto hebt liggen.

gevarendriehoek

sleepkabel

Groene kaart 
van je autoverzekering

telefoonnummer
voor pechhulp
flesje water
veiligheidshamer

deken
reservewiel startkabelkrik

verbanddoosbrandblusser
veiligheidshesje

STAP 1
Zet je auto zover 

mogelijk rechts op
de weg

STAP 2
Voorkom dat je auto de 

weg op rijdt. Draai
de wielen naar

rechts

STAP 3
Zet de alarmlichten

van je auto aan

STAP 4
Laat alle inzittenden
aan de rechterzijde

uitstappen

STAP 5
Trek een reflecterend
veiligheidsvestje aan, 

zo val je goed 
op

STAP 6
Plaats je gevaren-

driehoek ongeveer 
30 meter achter

je auto

STAP 7
Blijf nooit in de auto 
zitten! Wacht achter 

de vangrail of
in de berm

STAP 8
Bel een pechhulp-

bedrijf of je 
autodealer*

TIP
Steek nooit zomaar de
weg over, zeker niet op

de snelwegNU 25% 
KORTING 
OP ALLE SETS



Profiteer van onze 
zomeraanbiedingen...

Ideaal voor op de camping en op het strand. 
Altijd overal muziek bij de hand

Producten die ideaal zijn 
voor onderweg...

Deze folder is geldig t/m 31 augustus 2019.Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

van € 46,- nu
 voor 

John Gold Cruise Control
Cruise Control zorgt ervoor dat jouw auto 
op dezelfde snelheid wordt gehouden en dat 
hiermee de chauffeur op lange stukken wordt 
ontlast. John Gold biedt 3 mogelijkheden wat 
betreft bedieningen. Voor € 495,- heb je al een 
cruise control gemonteerd en wel in jouw auto. 
Wil je meer mogelijkheden, dan zijn hier nog 2 
types voor met, onder andere progameerbare 
cruise-snelheden.

Garmin Camper 770LMT-D
• Camperroutes en waarschuwingen over de weg helpen bij het begeleiden  
 van jouw camper of caravan
• Inclusief gratis digitale verkeersinformatie via DAB
• Met handsfree functies, waaronder bellen via Bluetooth®3
• Filterbare campinggegevens van ACSI™, NKC™ en MotorHomeFacts™”

Alpine DVR-F800PRO dashcam
De DVR-F800-PRO neemt op in 1080p Full HD met 30 
frames per seconde en heeft een Sony exmores Starvis 
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.
• Automatische inschakeling wanneer het voertuig start
• Wordt inclusief 32 GB SD kaart geleverd
• Geschikt voor zowel 12 als 24 Volt
• Geïntegreerde GPS antenne
• Ingebouwde luidspreker en microfoon

Milenco Aero 3 caravanspiegelset
De Milenco caravanspiegel biedt een ongeevenaarde stabiliteit 
bij hoge snelheden. De spiegel is goedgekeurd volgens 
de Europese normen en voorzien van E-marketing. Deze 
caravanspiegels zijn eenvoudig te monteren en passen op bijna 
alle personenauto’s, 4x4’s en bestelauto’s. De spiegels worden 
per set van 2 geleverd inclusief opbergtas.

 (ook verkrijgbaar inclusief ingebouwde     
   achteruitrijcamera € 519,99)

LG XBOOM Go PK3
• Dual Action Bass
• Hoge-definitie audio
• Spraakopdracht
• Waterbestendig, IPX7

 Audio kabel, 3,5 mm jack
Deze audio kabel met 3.5 mm pluggen is geschikt voor het 
overbrengen van analoge audiosignalen. Ideaal om bijvoor-
beeld jouw smartphone, tablet of mp3 speler aan te sluiten 
op de AUX-ingang van uw autoradio of een draagbare speaker.

Portable Powerbank 4000mah
De Carpoint powerbank laadt mobiele telefoons, e-readers, 
tablets en andere apparaten. De lader heeft een Micro USB 
ingang om de powerbank op te laden en 2 uitgaande USB 
poorten. Inclusief een USB naar Micro USB kabel.

vanaf  € 495,-

INCLUSIEF MONTAGE

GEAVANCEERDE NAVIGATIE
 VOOR DE KAMPEERLIEFHEBBER

€ 299,-

€ 399,99

 voor € 49,99 

 € 29,99 

 € 24,99 

 € 89,95 

Oplaadkabel met 3 verschillende aansluitingen
Inclusief 3 magnetische aansluitingen: Lightning, 
microUSB en USB-C. Extra sterke 1 meter kabel 
dankzij gevlochten nylon.Dust-proof: losse  
connector blijft in de laadaansluiting van het 
toestel zitten, voorkom hiermee stof in de laad-
aansluiting van het toestel. Blauw LED Lampje 
brandt tijdens het opladen

 

Krachtige 4.8A autolader met Smart IC en duo 
USB aansluiting
• 2 Krachtige USB aansluitingen (max. 4.8 ampère)

• Smart IC Charger: automatische verdeling van   
 stroomafgifte, naar de vraag van jouw toestel
• Als 2 apparaten zijn aangesloten wordt het 
 totale amperage automatisch verdeeld

 

Neem maar 1 oplaadkabel 
mee op vakantie om alle 
apparaten op te laden

 € 9,99 

 € 14,00 



OP VAKANTIE MET EEN AUTO VAN DE ZAAK? 
Waarom zou je nog handmatig een kilometerregistratie voeren als het ook automatisch kan? AST Track & Trace is een uit-
gebreide kilometerregistratie welke voorzien is van het Keurmerk Ritregistratie. een GPS tracker registreert eenvoudig de 
gereden kilometers en je geeft zelf aan of het privé kilometers of zakelijke kilometers zijn. De bijbehorende software zorgt 
voor de rest. Zo beschik je altijd over een sluitende kilometerregistratie, conform de strenge eisen van de belastingdienst. 
Informeer bij jouw AST vestiging over de mogelijkheden.

ast-groep.nl

Kom shoppen bij één van onze vestigingen

Deze folder is geldig t/m 31 augustus 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

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

BIJ BESTEDING VANAF € 25,- 
ONTVANG JE EEN GRATIS BAL 

GELDIG TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2019

Fijne 
vakantie!

HOUD JE ADMINISTRATIE 
OP ORDE MET EEN GOEDE 

RITTENREGISTRATIE!


