
Veilig op weg 
In herfstachtige omstandigheden

Alles voor  
onderweg  
| auto | trekhaak | verlichting |



Trekhaak 
monteren?

Vraag bij jouw 
vestiging naar de 

mogelijkheden

Flitsmeister One
Voorkom boetes onderweg naar je 
vakantieadres

Af-fabriek laat audio nogal 
eens te wensen over in je 
auto. Het geluid is niet hel-
der, dynamisch of je mist een 
goede bass. Als muzieklief-
hebber mis je goede geluids-
kwaliteit en beleving als je 
onderweg bent. AST heeft 
voor elke auto en voor elke 
budget een audio upgrade. 
Kijk op onze website 
www.ast- groep.nl of ga 
naar de AST vestiging voor 
advies over audio upgrades. Reservelampen

€ 49,95

Aanhangernet zware kwaliteit

€ 14,95
vanaf

Airdry dé auto ontvochtiger

€ 14,95

Audio upgrade
Meer beleving en beter geluid

+ gratis montage

10%
korting

Valeo of Bosch 
ruitenwissers



Herfst check
Laat je auto nakijken op 

belangrijke punten zoals banden, 
filters vloeistoffen en airco.

Bel nu voor een 
afspraak naar 

jouw AST

Kenwood Dascham 
DRV-A301W

Aanhangernet zware kwaliteit Motip sprays 

Kenwood DMX9720XDS 
multimedia systeem

€ 1099,-
Android Auto en Apple  
CarPlay zijn besturingssystemen 
voor je auto. Deze werken 
zodra je jouw Android- 
telefoon of iPhone koppelt aan 
je auto en vervolgens kun je op 
het scherm van je auto de apps 
gebruiken.

Ook kun je dan door middel van 
spraakbesturing bijvoorbeeld 
berichtjes versturen of de navi-
gatie-app instellen.
 
Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 
Kom snel langs bij een AST bij 
jou in de buurt voor vrijblijvend 
advies.
 

€ 25,- € 119,99 € 6,-
vanaf

€ 1249,-
MARTER

BESTRIJDING
Apple Carplay / 
Android Auto
Beide handen aan het stuur, 
wel zo veilig!

Voorkom een boete
 van € 230,-

Mooi assortiment aan speelgoed

Sint
cadeautips

van



AST Car Inside Nijverdal

AST Car Technics Lelystad

AST Dronten

AST Vriezenveen

     0548 62 66 60

    0320 253 135

    0321 31 32 01

   0546 56 66 64

AST Hardenberg

    0523 26 21 64

Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Deze folder is geldig t/m 14 november 2021

XQisit Premium Autolader
Met ingebouwde oplaadpad -10W

€ 49,95

Stop & Go 
Anti-Marter Ultrasoon 

€ 29,95

Caliber HCG019QI-MG
Wekker met draadloos laden en 
groot display

€ 39,95

vraag naar
de montage

mogelijkheden

Pasvorm rubberen matten

€ 39,95
vanaf

Bij besteding
van € 50,- 
ontvang je 
een gratis 

Vinove Parfum


