ZOMER 2022

Producten & diensten voor ieder seizoen
Montagemogelijkheden in onze eigen werkplaats

Veilig onderweg...

Dashcam Alpine DVR-C320S
· Beste opnamekwaliteit in Full HD
· CMOS-beeldsensor voor uitstekende
opnamekwaliteit
· Geïntegreerde wifi-module
· Uitbreidbaar met achtercamera (RVC-C320)
· 32 GB microSD-kaart meegeleverd

Dashcam
Kenwood
DRV-A601

Op vakantie? Hoe zit het
met de beveiliging in en
om huis?
Wanneer je niet in de buurt bent van je huis, is het een prettig idee dat
je de woning kunt monitoren. In dit soort situaties is een beveiligingscamera of alarmsysteem erg handig. Met een beveiligingscamera kun
je personen identificeren die mogelijk bij de voordeur staan of in de
buurt van jouw eigendom zijn. De beelden van een beveiligingscamera
kunnen een nuttige vorm van bewijs zijn als er een misdaad wordt gepleegd en schrikt “ongewenst bezoek” af. Heb je een vakantiewoning
of tweede huis? Dan kun je deze ook eenvoudig op afstand bewaken.

GPS, WiFi en 4K opnames

229,99

299,-

Vraag
vrijblijvend
een offerte op!

79,

99

Airco check

25,-

*

Flitsmeister TWO
Waarschuwingsmelder
• Nooit meer een boete voor snelheidsovertredingen
• Word gewaarschuwd voor naderende ambulances
• Ontwijk files en weet waarom je stil staat
• Vermijd incidenten, ongevallen en stilstaande voertuigen

interieurfilter

lekkage

vullingcheck

* Let op, dit gaat alleen om de check. Overig onderhoud wordt in overleg (en indien nodig) een passend voorstel voor gemaakt.

89,-

13,95

25,-

31,99

39,99

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

Beschikbare kleuren

Mobicool koelbox

Soundlogic Wireless
car air vent
cellphone charging holder

AUKEY Omnia Mini 20W
USB-C-PD Charger

Ramen
blinderen of
trekhaak
monteren?

Carpoint Omvormer 12V>240V

Compacte omvormer voor het aansluiten
van 12 Volt accessoires (navigatiesysteem,
autoradio, autolader of koelbox)

vanaf

7,-

Vraag bij jouw
vestiging naar de
mogelijkheden

Kroon oil 1 liter

Met spraakondersteuning!

25,-

vanaf

14,

95

nergens
goedkoper!

XQISIT

True wireless earphones TW200

Reservelampen

Speciaal assortiment
voor boten & campers

Carpoint Omvormer 12V>230V
150W sigarettenaansteker

Bel nu voor een
afspraak naar
jouw AST
vanaf

vanaf

8,-

6,-

Benzine en waterkannen

Motip sprays

vanaf

14,95

Groot
Thule assortiment
bij AST

Thule Touring L
dakkoffer mat zwart

Thule Motion XT XL
dakkoffer zwart glanzend

van € 549,95

van € 859,95

voor

495,-

voor

775,-

dakdragers | dakkoffers | fietsendragers

Thule Motion XT XXL
dakkoffer zwart glanzend

van € 999,95

voor

899,-

Informeer bij onze vestigingen naar
de mogelijkheden
Dronten | Hardenberg | Lelystad | Nijverdal | Vriezenveen

Alles voor
onderweg...

TOP 10

om mee te nemen
in de auto

19,99

De vakantie checklist

Met deze 10 onmisbare items ben jij helemaal klaar voor jouw
autovakantie. Kom langs bij jouw AST vestiging en haal alles
voor jouw autorit. Wij denken graag met je mee zodat jij helemaal
voorbereid bent!

1

Oplaadkabels

Veiligheidshesjes
Verplicht bij je te hebben in
België, Duitsland, Frankrijk,
Italië (alle inzittenden),
Luxemburg, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal en
Spanje.

2
vanaf

5,49

vanaf

€ 7,-

vanaf

4,-

vanaf

5

12,95

7

Gevarendriehoek

8
vanaf

3,50

EHBO doos
Verplicht bij je te hebben
in België*, Griekenland*,
Luxemburg* en Duitsland

9

* brandblusser ook verplicht

Stoelorganizer
Voor de kids!
Leuk om te vullen met
spelletjes, wat te kleuren,
drinken en eten voor
onderweg.

divers
aanbod

Wij hebben diverse
soorten en maten
op voorraad. Laat je
vrijblijvend informeren.

Sonniboy zonneschermen

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

6

vanaf

7,-

Kinderen en volwassenen op de achterbank zullen
dankzij de SAFETY BELT SOLUTION kunnen genieten van meer comfort en
veiligheid. Deze gordelgeleider zorgt er voor dat de autogordel comfortabel
over de schouder wordt geleid en niet meer in de hals kan snijden.

109,-

Koelvloeistof & motorolie

Krik & reservewiel

Deze komen nog wel
eens van pas onderweg.

6,95

Zorg dat je altijd bereikbaar
bent onderweg. Met de handige
oplaadkabels of andere
telefoonaccesoires, profiteer je van de
gemakken onderweg.

4

divers
aanbod

vanaf

Safety Belt Solution - Gordelgeleider

Altijd handig om mee te nemen.

Geen navi in de auto?
Wij hebben diverse
soorten op voorraad.

Startkabels

Scan de code en bekijk
de instructievideo

vanaf

3

Navigatiesysteem

Verplicht bij je te hebben
in o.a België, Denemarken,
Duitsland, Frankrijk,
Griekenland, Italië,
Luxemburg, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Zweden
en Zwitserland

Reserve lampenset
Handig om bij je te
hebben én verplicht in
Frankrijk

vanaf

14,95

10

17,99

Vergeet vooral deze items niet!
Natuurlijk is je lijstje nog niet compleet
met deze top10. Hieronder nog een
aantal handige dingen, die je niet moet
vergeten onderweg.

Paspoort
Rijbewijs
Portemonnee
Kentekencard auto
Groene kaart
Schadeformulier
Vignet
Milieusticker
Alarmnummers
Sleepkabel
Veiligheidshamer
Zonwering ramen
Zonnebril
Reistabletten
Desinfecteermiddel
Deken
Flesje water

vanaf

8,-

Diverse
organizers
voor in de auto

Ring emergency travelkit

1x Gevarendriehoek (ECE R27)
1x Veiligheidsvest (EN471, CE)
1x Reservelampenset Universeel (E marked)
1x Rubber Zaklamp (CE)
1x Paar Katoenen Handschoenen
1x Startkabels
1x EHBO setje (CE)
1x Folie Deken
1x Compacte Draagtas

52,50

Carpoint Veiligheidspilon
Uitschuifbaar

Zoek een vestiging
bij jou in de buurt:
AST Hardenberg

AST Car Inside Nijverdal

Bruchterweg 73a

Marconistraat 2

7772 BG Hardenberg

7442 DD Nijverdal

0523 26 21 64

info@ast-hardenberg.nl

0548 62 66 60

info@ast-carinside.nl

AST Dronten

AST Vriezenveen

De Dommel 56

Nieuwe Daarlerveenseweg 11

8253 PL Dronten

7671 SK Vriezenveen

0321 31 32 01

info@ast-dronten.nl

0546 566 664

winkel@ast-vriezenveen.nl

AST Car Technics Lelystad
Tjalk 2301
8232 LP Lelystad
0320 253 135

info@astcartechnics.nl

ast-groep.nl
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