
alles voor  
onderweg  

| auto | camper | caravan |

beeld & geluid 
voor thuis 
| Tv’s | speakers | soundbars |

         Wat zijn jouw plannen deze

zomer?

https://shop.ast-groep.nl/zomer


XQisit Premium Autolader 
met ingebouwde oplaadpad 

-10W

Blinderen 
ramen of
trekhaak 

monteren?
Vraag bij jouw 
vestiging naar de 
mogelijkheden

Mobicool koelbox

Mobiparts Fietshouder 
*Geschikt voor elke smartphone tot 7 inch * 

geen gereedschap nodig voor installatie
Reservelampen

Zonnescherm sok

€ 49,95 € 9,95€ 89,-

€ 14,95 € 14,95
VANAF

https://shop.ast-groep.nl/Mobicool-Koelbox-MV26-12/230-Volt-25-Liter
https://shop.ast-groep.nl/Xqisit-Premium-autolader-met-ingebouwde-oplaadpad
https://shop.ast-groep.nl/Carpoint-Zonnescherm-Sok-100x53cm-2-stuks
https://shop.ast-groep.nl/Mobiparts-Fietshouder-universeel


Zomercheck
Laat je auto nakijken op 

belangrijke punten zoals banden, 
filters vloeistoffen en airco.

Bel nu voor een 
afspraak naar 
jouw AST

Slime Smart Repair Compressor Set
Met de luchtcompressor en dichtingsmiddel repareer je tijdelijk gaten in je autoband. 

Compressor is aan te sluiten op de sigarettenaansteker.

Benzine en waterkannenMotorolie 1 liter Motip sprays 

Kenwood DMX9720XDS 
multimedia systeem

€ 1099,-Alpine I902D-DU 
Multimedia

Alpine 2DIN Multimediatoestel speciaal 
ontwikkeld voor Fiat Ducato 3, Citroën 

Jumper 2 en de Peugeot Boxer 2 en op deze 
modellen gebaseerde campers. De X902D-

DU beschikt over een enorm 9” touch-
screen, dat off-set van het dashboard is 
geïnstalleerd om perfect te te kunnen 

bereiken/bekijken vanaf de bestuurders-
stoel.Het systeem heeft ook veel extra 

navigatiesoftware functies die handig zijn 
voor camper bestuurders.

€36,99
VANAF

€ 7,- € 8,- € 6,-
VANAF VANAF VANAF

€ 1249,-

https://shop.ast-groep.nl/Slime-Smart-Repair-Compressor-Set-50050
https://shop.ast-groep.nl/Webwinkel-Category-27818011/Smeermiddelen.html
https://shop.ast-groep.nl/Zomer
https://shop.ast-groep.nl/Alpine-I902D-DU


Kenwood DMX9720XDS multimedia systeem
Een multimediasysteem dat alles biedt met een hoog-kwalitatief design en superieur 
geluid. Ondersteunt Apple CarPlay en Adroid Auto draadloos of via USB. Super scherp 

extra groot touchscreen, welke verstelbaar is. DAB+ geintegreerd. 
Winnaar EISA Award In-Car Head Unit.

Sonniboy zonneschermen 
100% op maat voor uw specifieke ramen en  
gemakkelijk te monteren. Gemaakt van poly-
doek met gaatjes, waardoor de zon nauwelijks 
in de auto schijnt. Het raam kan nog steeds naar 
beneden waardoor er geventileerd kan worden.

Flitsmeister One
Voorkom boetes onderweg naar je 
vakantieadres

Caliber Portable DVD speler 
Portable DVD speler met 2 9 inch schermen. Je kunt samen naar dezelfde film kijken, 
maar ook apart van elkaar.

€ 29,95

Carpoint hoofdsteun houder 
voor tablet universeel

De universele tablethouder wordt geleverd 
met een bevestiginsgsysteem voor aan de 
hoofdsteun. Geschikt voor tablets tussen 

167 en 202 mm. Makkelijk in gebruik.

€ 1099,- € 49,95

€ 109,- € 179,-
VANAF

Airco camper 
of caravan

Wil je airco in laten bouwen 
in de camper of caravan, 
maar je weet niet welke?  

Wij adviseren je graag over welke unit 
het beste uitkomt in jouw camper of 

caravan! 

https://shop.ast-groep.nl/Kenwood-DMX9720XDS
https://shop.ast-groep.nl/Flitsmeister-One
https://shop.ast-groep.nl/Caliber-MPD298-hoofdsteun-DVD
https://shop.ast-groep.nl/Hoofdsteun-houder-voor-tablets


                          Wij helpen je graag 

op weg
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

Zomercheck
Laat je auto nakijken op 
belangrijke punten zoals banden, filters vloeistoffen en airco.

Bel nu voor een afspraak!

Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Deze folder is geldig t/m 28 augustus 2021

https://ast-groep.nl/vestigingen



