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Auto, ktoré sa nedá ukradnúť, automobilky ešte nevyrobili. Kradne sa doslova všetko. Od 

rozsypaných žigulákov až po luxusné limuzíny. Stav vozidla, značka a ani jeho cena nie sú rozhodujúce. 
Motívy krádeží totiž bývajú rôzne. Kradnú ich kvôli lacným náhradným dielcom, či kvôli dobrému kšeftu. 
Len na ilustráciu: na Slovensku zmizne zhruba každú hodinu jedno auto. Minuloročná štatistika hovorí o 
7682 krádežiach.  

 
Čím viac prekážok musí zlodej prekonať, aby mohol s autom odísť, tým väčšia šanca, že sa svojho 

úmyslu vzdá. Takže, čo by ste mali zlodejovi postaviť do cesty? Bezpečnostná filozofia tvrdí, že záleží na 
cene auta. Od nej sa vraj odvíja, čo a ako. 
  
Vozidlá až do strednej triedy: 
 Taktika odstrašovania - viditeľné mechanické zábrany v podobe rôznych tyčí a zámkov kombinovaných s 
autoalarmom. Ten musí byť viditeľný. Na škodu veci nie sú ani varovné nálepky na skle auta, či blikajúce 
svetielko vnútri vozidla. Aj keď by zlodej dokázal prekonať poplašné zariadenie, nebude riskovať väčšiu 
stratu času, ktorá by predlžovala jeho úmysel. Táto taktika vychádza z jednoduchej dedukcie: "Prečo kradnúť 
práve tento Favorit, keď vedľa stojí ďalší a navyše nezabezpečený." 
  
Vozidlá vyššej triedy a vyššej strednej triedy: 
Ani vo vozidlách tejto kategórie by nemali chýbať viditeľné mechanické zábrany. V prípade autoalarmu však 
platí pravý opak. Odstrašovanie pomocou rôznych nálepiek je totiž úplne zbytočné. A navyše - nálepka prácu 
zlodejovi len uľahčí. Ak sa zlodej zameria na označené auto, bude s autoalarmom počítať a bude konať 
veľmi opatrne. Profesionáli presne vedia, ktorý výrobca akú nálepku používa, a súčasne poznajú slabé miesta 
nálepkou inzerovaného systému. Anonymita má väčšiu šancu. 
 
 
 
 
ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY: 
 
Mechanické: Zederlock, Defend lock, rôzne zámky na volant a pedále 
 
Elektronické: Imobilizéry 
  Autoalarmy: Jednocestné 
            Dvojcestné 
 
Vizuálne: VIN na skle automobilu  
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Mechanické zabezpečenie 
Zederlock 

Masívny zámok ktorý zabraňuje otáčaniu volantom. Auto tak nie je možné ani odtiahnuť lanom. Má vysoký 
stupeň odolnosti voči jeho prekonaniu.  

  
 
 
Táto novinka pochádza zo Srbska a na jej vývoji sa vraj rozhodujúcou mierou podieľali ľudia nad 
mieru povolaní – profesionálni zlodeji. 
 

   Zederlock vychádza z toho, že pre pohyb auta je potrebné otáčať volantom a to bez ohľadu na to či ide 
samé alebo je ťahané. Preto je potrebné zamedziť otočeniu volantu zlodejom. Isteže, ten samý cieľ majú aj 
prenosné zámky volantu tzv. „hokejky“, či sériový zámok volantu, ale tie sú účinné pre zlodejov do 15 
rokov. 

   Zederlock sa montuje napevno, priamo na tyč volantu. Po jeho uzamknutí sa volantom nedá otočiť, pričom 
výrobca udáva odolnosť zariadenia voči tlaku až 6 ton, čím eliminuje aj použitie pneumatických klieští.  

 

   Pre montáž Zederlocku je potrebné rozobrať celý volant vrátane airbagu a vybrať celú volantovú tyč. 
Prípadná demontáž by sa musela urobiť obdobne, čo však trvá aj niekoľko hodín a tak je tento spôsob 
odstavenia pre zlodeja na parkovisku nemožný. Navyše, ak je Zederlock zamknutý, volant sa bez možnosti 
otočenia ani nedá rozobrať. 
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   Systém naviac obsahuje aj elektronickú časť - blokovanie štartovania, kedy sa pri zamknutom zámku 
preruší niektorý dôležitý elektronický obvod. Táto časť zariadenia nie je príliš sofistikovaná, ale aj keby sa 
zlodejovi podarilo naštartovať, tak so zamknutým volantom môže maximálne opisovať kružnice na 
parkovisku. 
   

 

   V spodnej časti Zederlocku je zámok, ktorým sa zariadenie zamyká a odomyká. Zamknutím sa vysunie do 
vrchnej časti masívna západka, ktorá zapadne do prstenca na volante. 

   Cez vrchnú časť zariadenia prechádza samotná volantová tyč auta. Na tej je upevnený (najčastejšie 
zvarom) hrubý kovový prstenec, ktorý má z boku otvor pre západku. Pri zamknutom Zederlocku je západka 
vtlačená do otvoru prstenca a tak je zamedzené otočeniu volantu. Prstenec s volantovou tyčou je uložený v 
dvoch zapuzdrených ložiskách, takže sťaženie otáčania volantu pri bežnom používaní je prakticky nulové. 

 

 

 
„Kľúčová“ otázka - kľúče 
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Kľúč je dutý, okrúhly bez akýchkoľvek výstupkov. Na prekonanie zámku teda nie je možné použiť tzv. 
trhače. Aby sa to ešte poistilo a zároveň aj zabránilo odvŕtaniu zámku, stred zámkovej štrbiny je vyplnený 
oceľovou tyčkou, na ktorú sa kľúč nasúva. Do zámku sa teda prakticky nič okrem kľúča nevmestí. 

 

 
   Kódovanie zámku je prostredníctvom viacerých otvorov dvoch rôznych veľkostí po plášti kľúča. Z 
hľadiska bezpečnosti zariadenia je oceniteľné aj to, že ku výrobkom neexistujú žiadne sériové čísla alebo 
kódy, na základe ktorých by sa dala vyrobiť kópia kľúča. Nehrozí tak ani teoreticky, že by si niekto nechal 
vyrobiť kľúč bez vedomia majiteľa. Druhou stranou mince je samozrejme fakt, že pri strate oboch 
dodávaných kľúčov je jediným riešením hrubá sila v podobe karbobrúsky.  

Dizajn 
   Elegancia Zederlocku rozhodne nebolo niečo, čomu by výrobca venoval najvyššiu prioritu. Našťastie vo 
väčšine áut je zariadenie ukryté tak, že nenarúša letmý pohľad do interiéru, niekde ho takmer nevidieť. Pri 
niektorých autách je však časť zámku viditeľná viac, čo detailistom môže trochu prekážať. Ak by sa výrobca 
pohral aj s povrchovou úpravou zariadenia, nebolo by to určite na škodu. Viditeľná časť v interiéry by sa tak  

mohla stať menej rušivou.   

Záver 
   Zederlock má všetky predpoklady získať si významné miesto medzi 
zabezpečovacími zariadeniami. Jeho princíp a konštrukcia jednotlivých 
prvkov sú z hľadiska zabezpečenia auta dobre premyslené a účinné. 
Jednou z významných výhod zamknutého volantu je aj fakt, že takéto 
auto sa nedá odtiahnuť, iba ak naložiť na odťahovku. Tento spôsob 
kradnutia je však pre svoju zdĺhavosť a riskantnosť pomerne ojedinelý. 
striálneho dizajnu, aj nižší stupeň komfortu obsluhy, ktorý môže 

zvádzať k nezamykaniu volantu. Ak však budete Zederlock poctivo zamykať, namiesto volantu sa bude 
zlodejom točiť hlava. 
Netreba však zabudnúť, že Zederlock je mechanické zabezpečovacie zariadenie, ktoré chráni auto proti 
ukradnutiu ale nie vykradnutiu. Kombinácia Zederlocku a dobrého autoalarmu však bude predstavovať 
slušnú zbraň proti dlhoprstým. 

Slabým miestom je, okrem príliš indu

 
Defend lock 
Princíp zabezpečenia spočíva v zablokovaní mechanizmu radenia rýchlostí, pri zaradenej spiatočke 
(manuálne prevodovky), alebo polohy parking (automatické prevodovky). Obsluha je jednoduchá a 
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zariadenie veľmi nenarušuje dizajn interiéru vozidla. Viditeľná je len zámková vložka. Jej umiestnenie 
(sprava, zľava, zvrchu) závisí od typu vozidla. 

 .  

   

   Umiestnenie zľava.              

 
Zámková  vložka 
Construct je vybavený solídnym zámkom odolným voči vyhmataniu, vytrhnutiu, odvŕtaniu či 
odleptaniu. 
 
Test dusíkom 
U mnohých ľudí pretrváva domienka, že akékoľvek mechanické zabezpečenie je možné vyradiť z 
činnosti tekutým dusíkom, ktorý materiál podchladí až na -180oC a tým sa stáva krehký a silou 
prekonateľný. Uskutočnili sme test Constructu na jeho odolnosť voči tekutému dusíku v prísnejších 
podmienkach, než aké má k dispozícií zlodej pri krádeži auta. Zariadenie odolávalo vyše 20 minút, 
než došlo k poškodeniu jeho štruktúry. To už je dostatočne dlhý čas nato, aby sa zlodej tejto 
činnosti nevenoval na parkovisku. 

  

 
 
Vizuálne zabezpečenie: 
 
Pomocou produktu SOZ OCIS EUROVIN označíte sklá automobilu KOMPLETNÝM 17-miestnym číslom 
karosérie VIN .Číslo VIN je zároveň aj JEDINÝM identifikačným znakom, na základe ktorého je možné po 
automobile PÁTRAŤ u nás aj v zahraničí a pracuje s ním polícia, colná správa a interpol na CELOM SVETE 
!!! 
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Označením skiel automobilu výrobným číslom karosérie VIN vášho vozidla zabezpečíte svoj automobil proti 
odcudzeniu a znížite tým podstatne pravdepodobnosť odcudzenia za MINIMÁLNU investíciu !!! 

 

 
Odlepte šablónu a umiestnite na sklo vozidla podľa 
návodu 

 
Šablóny pevne pritlačte ku sklu. Čím silnejšie 
bude prilepená, tým kvalitnejší bude výsledok 
leptania. 

 
Štetcom naneste leptaciu pastu na šablónu tak, aby 
boli potreté všetky číslice a písmená. Po potrení 
nechajte leptaciu pastu pôsobiť cca 4 minúty! 

 
Po štyroch minútach opatrne umyte leptaciu pastu 
pomocou špongie alebo handričky navlhčenej 
vodou. Všetky leptané miesta znovu riadne 
opláchnite vodou. 

 
Potom odstráňte šablóny z okien. 

 
Pri odstraňovaní nepoužívajte ostré a tvrdé 
predmety. 

 
Osušte sklá, prípadné zvyšky vnútorného lepu 
šablón odstráňte rozpúšťadlom. 

 
Na osušenom a očistenom okne uvidíte zretelne 
vyleptané VIN, ktoré je nezmazateľné. 

 
Na vnútornú stranu skla umiestnite výstražnú 
samolepku. 

 
Výstražná samolepka má byť umiestnená na okne 
dverí vodiča aj spolujazdca. 

 
Tento výrobok je zhodný s typom schváleným 
Ministerstvom dopravy SR pod číslom schválenia 
27 MD 2360. 
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AUTOFÓLIE 3M 
 

 
 
Komfort cestovania 
 
Automobilové fólie 3M Panther sú vysoko kvalitné polyesterové filmy, ktoré zvyšujú komfort 
cestovania. Redukujú oslnenie a teplo vo vnútri auta, čo prispieva k bezpečnosti riadenia. 
Predlžujú životnosť interiéru a zlepšujú celkový vzhľad auta 
Fólie 3M odblokujú až 99 % škodlivých UV lúčov. Stálofarebné autofólie Panther znižujú oslnenie 
slunkom a svetlom protiidúcich vozidiel 
 
Bezpečnosť 

 

Bezpečnostná fólia SCLAR 150 je priečne laminovaná z 13 polyesterových vrstiev, čím 
dosahuje výborných fyzikálnych vlastností. Táto fólia poskytuje vyššie zabezpečenie 
pred vniknutím do auta oknami než bežne užívané automobilové bezpečnostné fólie.  
Fólia je schopná výborne držať črepy skla pohromade. Zabráni tak ešte lepšie zraneniu 
posádky pri autohavárii. Črepy sa tak nedostanú do rôznych častí auta, ako napr. 
vetranie. Predchádza sa i zdĺhavému čisteniu a ďalším nepríjemnostiam, ktoré drobné 
črepy zpôsobujú. 

 

Elektronické zabezpečenie 
 

Imobilizéry 

 Imobilizér, ako dodatočne montované zabezpečenie, je dnes tamer „vyhynutý druh“ zabezpečovacieho 
zariadenia. Pred niekoľkými rokmi boli montáže imobilizérov veľmi časté a populárne avšak dnes takmer 
všetky nové autá sú už vybavené sériovým imobilizérom z výroby. Preto sa dnes imobilizéry montujú len do 
niekoľko málo nových áut a starých áut. 
Imobilizér je elektronické zabezpečovacie zariadenie s primárnou funkciou ochrániť auto pred krádežou, nie 
však pred vykradnutím alebo poškodením. Jeho princípom je prerušenie spravidla troch elektronických 
obvodov dôležitých pre naštartovanie auta (napríklad zapaľovanie, vstrekovacia jednotka, čerpadlo, indukčná 
cievka...). Majiteľ auta priložením (alebo priblížením) elektronického kľúča okruhy spojí a môže odísť. 
Účinnosť imobilizéra je mimoriadne závislá od kvality a rafinovanosti montáže. Všetko závisí od toho ktoré 
elektronické obvody a hlavne ako sú imobilizérom znefunkčnené. Čím je elektronika v aute jednoduchšia 
(staršie autá), tým väčšiu profesionalitu montážnika si to vyžaduje. Ak totiž na naštartovanie auta stačí  
natiahnuť kábel od batérie k indukčnej cievke a auto roztlačiť, imobilizér máte zbytočne 
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Autoalarmy 
Autoalarmy sú asi najznámejšou a najpoužívanejšou formou zabezpečenia automobilov. Ich 
úlohou je informovať okolie, alebo priamo majiteľa (dvojcestné alarmy), že sa s autom deje niečo 
nekalé. 
Disponujú rôznymi snímačmi v základnej alebo doplnkovej výbave, ktoré majú za úlohu okrem otvorenia 
dverí sledovať aj prípadný pokus o rozbitie skla, vniknutie do interiéru aj cez otvorené okno, pokus o krádež 
kolesa, či odtiahnutie auta. Rovnako dokážu automaticky zatváreť elektrické onká, či ovládať rôzne prídavné 
zariadenia (napríklad nezávislé kúrenie). Vhodnú konfiguráciu pre Vaše auto si zvoľte po konzultácií 
s odborníkom. 
Štandardom takmer všetkých autoalarmov je ovládanie centrálneho zamykania súčasne so zapínaním / 
vypínaním alarmu. Niektoré modely idú v komforte tak ďaleko, že stačí ak sa k svojmu autu priblížite 
a alarm sa automaticky vypne a odomkne vám dvere. Pri vzdialení sa od auta ho zasa zamkne a zapne alarm. 
   
Autoalarmy sú dôležitou súčasťou zabezpečenia automobilov, pretože minimalizujú čas, ktorý je zlodej 
ochotný venovať krádeži či vykradnutiu auta. Pre príležitostných zlodejov typu „Príležitosť robí zlodeja“ 
často stačí aj jednoduché zariadenie na ich odradenie. 

Aby však alarm nerobil viacej starostí vám ako zlodejovi, nedajte sa ľahko zlákať kúpou super-lacných 
alarmov a radšej sa poraďte s odborníkom. 

Jednocestné autoalarmy 
Prívlastok „jednocestné“ dostali autoalarmy fakticky až keď sa na trhu objavili autoalarmy „dvojcestné“. 
V podstate sa jedná o bežné autoalarmy tak, ako ich väčšina ľudí pozná. V základnej výbave sú spravidla 
vybavené diaľkovými ovládačmi a okrem základných ochranných funkcií dokážu ovládať centrálne 
zamykanie. Preto ak máte v aute centrál ovládaný len kľúčom a chcete diaľkové ovládanie, pouvažujte rovno 
nad autoalarmom, hoci aj základným. Cenové rozdiely nie sú až také veľké. 

Účinnosť autoalarmu je možné zvýšiť doplnením rôznych prídavných čidiel. 

Dvojcestné autoalarmy 
Vďaka postupujúcej technológií a miniturizácií bolo možné do diaľkového ovládača alarmu vtesnať aj 
príjmač diaľkového prenosu poplachu, tzv. pager a to bez výraznejšej zmeny rozmerov ovládača. Majiteľ 
auta má teda v ruke diaľkový ovládač, ktorým nielenže ovláda alarm, ale zároveň prostredníctvom neho 
dostáva informáciu o stave alebo narušení auta. Deje sa tak prostredníctvom displeja a zvukového hlásiča 
zabudovaných v diaľkovom ovládači. 
  

 
Ak teda sedíte napríklad v kancelárií a niekto by sa pokúšal vlámať do vášho auta, dozviete sa o tom, aj keby 
ste sirénu autoalarmu nepočuli. Dokonca uvidíte aj spôsob narušenia auta (otvorenie dverí, otvorenie kufra, 
otrasové čidlo ...) 
Komunikácia medzi diaľkovým ovládačom a autom teda prebieha obojsmerne, odtiaľ názov „dvojcestné“ 
autoalarmy. 
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Dvojcestné autoalarmy priášajú aj celý rad komfortných výhod ako je možnosť kontroly na diaľku, či ste 
zamkli auto, naštartovanie auta alebo privolanie vodiča. To všetko sa deje bez priamej viditeľnosti na auto. 
Cena dvojcestných autoalarmov je dnes už dosť nízka a preto ich vrelo odporúčame každému, kto má záujem 
o autoalarm a nevyhľadáva to najlacnejšie riešenie. Roky našej praxe preukázali, že dobrý dvojcestný alarm 
má niekoľko násobne vyššiu účinnosť ako jednocestný a to z dôvodu, že o poplachu informuje osobu, ktorú 
to najviac zaujíma - majiteľa auta. 

Pri výbere zariadenia si zistite efektívnu účinnosť - dosah, vzdialenosť, v ktorej budete informovaný 
o poplachu. Nakoľko je táto obmedzená, je dôležité, aby vám to fungovalo na miestach, kde sa vy a vaše 
auto obvykle zdržiavate (doma, práca...). 

 
 
 

 
 
 
 
GSM,GPS AUTOALARM  Produkt GB 060 315C 
 (bezdrátová identifikační karta)  

Koncová cena:  20 710,00 Sk bez DPH 

 

ALLTIGO LT100 

LT100 je malé, kompaktné elektronické zariadenie, určené na lokalizáciu osôb, 
motorových vozidiel a iných mobilných objektov. LT100 využíva pre svoju 
prácu dve technológie: satelitnú technológiu GPS pre zistenie polohy objektu 
a mobilnú komunikáciu GSM pre zasielanie dát vo forme SMS správ 
alebo GPRS dátovým prenosom do dispečerského centra alebo na počítač 
užívateľa. 

Do prístroja sa vkladá SIM karta ľubovoľného mobilného operátora. V prípade 
používania GPRS komunikácie musí byť aktivovaná služba GPRS dátového 
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prenosu. 

Pre nastavenie parametrov prístroja LT100 cez sériové rozhranie RS232 je k dispozícii 
konfiguračný program. Niektoré parametre je možné meniť aj počas prevádzky cez GPRS dátové 

spojenie. 

 

LT100 poskytuje nasledovné základné funkcie: 

• Zistenie aktuálnej polohy vyslaním jednorázového dotazu  
• Periodické zasielanie polohy na dispečing v prednastavenom 

intervale  
• Zaslanie alarmu s aktuálnou polohou vyvolaného udalosťou (napr. 

PANIC tlačítko, prekročenie rýchlosti, dosiahnutie zadefinovanej 
vzdialenosti alebo nadmorskej výšky, GEOFENCING...)  

• Ukladanie histórie polôh do internej pamäte  

Užívateľ môže komunikovať s prístrojom LT100 pomocou programu MONITOR (v anglickom 
jazyku, bezplatne poskytnutý výrobcom), ktorý ponúka zobrazenie polohy na bezplatnej mapovej 
web stránky MAPQUEST (podmienkou je pripojenie PC do internetu). 

 

 

 

 

 

Ukážka obrazovky programu MONITOR a webovskej stránky MAPQUEST: 
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Štatitiky krádeží 

Vývoj krádeží áut na Slovensku a ich objasnenosť 
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Podiel krajov na krádežiach automobilov 

   

 

   

Ktoré autá sú najpopulárnejšie na čiernom trhu 

Škoda 1960 

Felícia 526

Octavia 590

Fabia 378
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Favorit 167

Volkswagen 601 

Golf 265

Passat 234

Polo 46

Bora 23

Peugeot 188 

Seat 141 

Audi 121 

Renault 111 

Lada 100 

Fiat 63 

BMW 49 

Citroen 41 

   

Krádeže áut v iných krajinách (2004) 

Krajina 

počet 
odchudzených 

vozidiel

Slovensko 6 000

Poľsko 51 150

Rakúsko 5 838

Česko 23 133

Maďarsko 7 459

Nemecko 28 674

 
 
 
 
Drsná obrana 
V Juhoafrickej republike prítomnosť majiteľa vozidla zlodejom vôbec neprekáža. Keďže týchto 
prípadov neustále pribúda, bývalý právnik Charles Fourie preto vymyslel skutočne drsnú obranu. Vo 
chvíli, keď sa k motoristovi prihrnie zlodej s namierenou zbraňou, šofér dupne na pedál, a z boku 
vozidla vyšľahne tri metre dlhý plameň. Ako tvrdí Charles, zlodej v tom momente bude mať úplne iné 
starosti, ako "odľahčiť" motoristu o jeho vozidlo. 
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Následujúca časť je prebratá z týždenníku MOMENT (číslo 26 z 25.6.1999) 
Šikovní zlodeji 
 
Aká hrôza. Kúpite si nové auto, necháte ho zamknuté stáť vonku a keď sa po piatich minútach 
vrátite - je fuč. A nemá ani škrabanec. Vraj to nemôže byť pravda? Ale áno. O tom, ako 
jednoducho to ide, sa v praxi presvedčili profesionálni zámočníci z anglickej firmy Market Lock and 
Safe, ktorí pre renomovaný anglický motoristický časopis Auto Express podrobili testu 50 vozidiel 
rôznych kategórií. 

  
V prvej časti sa museli automechanici a zámočníci dostať do vozidla pomocným kľúčom a stihnúť to do 
limitu 5 minút. Jedinou podmienkou bolo nepoškodiť zámku. Keď sa im to do päťminútového časového 
limitu nepodarilo, mohli si preštudovať mechanizmus zámky a pokúsiť sa o to znovu. Ak sa do auta 
nedostali do limitu 5 minút, znamenalo to, že v teste obstálo. Ani jedno z malých áut však nevydržalo viac 
ako minútu. Keďže v autách vyššej triedy sú často zabudované lepšie zámkové systémy, "zlodeji" sa do 
mnohých z nich nedostali ani do piatich minút. Jednoduché nebolo prekonať predovšetkým systémy 
Volkswagenu a BMW. 
Šokom bola jednoduchosť, s akou sa zámočníci vlámali napríklad do prestížneho Jaguara a luxusného 
Mercedesu. 

Ako rýchlo sa dokážu vlámať do vášho auta? 
  

Daewoo Matiz SE Plus 1,00 sekundy 

Fiat Seincento 1.1 Sporting 1,54 s 

Honda Accord 1.8i ES 1,72 s 

Proton Persona 2.0 TDi 1,87 s 

Citroen Saxo 1.6 VTS 1,97 s 

Ford Fiesta 1.4 16V Ghia 3,50 s 

Hyundai Atos Plus 3,72 s 

Ford Focus 2.0i Ghia 3,85 s 

Škoda Felicia 6,15 s 

Peugeot 206 1.6 GLX 8,16 s 

Chrysler Voyager 2.5 TD LE 8,28 s 

Nissan Micra 1.3 GX 8,57 s 

Jaguar XJ8 4.0 9,87 s 

Jaguar XK8 4.0 10,27 s 

Toyota Picnic 2.0 GLS 12,03 s 

Mazda MX-5 1.6i 16,28 s 

Peugeot 306 1.9 TD GLX 19,03 s 

Alfa Romeo 156 2.5 V6 21,05 s 

Toyota Avensis 2.0 GLX 22,56 s 

Hyundai Lantra 2.0 CDX 23,06 s 

Seat Cordoba 2.0 SX 23,87 s 
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Renault Mégane 1.6 RT 24,28 s 

Daewoo Leganza 2.0 CDX 26.47 s 

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia 26,91 s 

Vauxhall Vectra 1.8 16V 31,37 s 

Vauxhall Astra 1.8 16V CDX 33,69 s 

Audi A3 1.3 1.9 TDi SE 33,98 s 

Ford Cougar 2.0 16V 34,16 s 

Mercedes A160 Avantgarde 37,43 s 

Renault Clio 1.6 RXE 47,72 s 

Fiat Coupé 2.0 20V Turbo 50,66 s 

Nissan Primera 2.0 SE Estate 51,53 s 

VW Polo 1.6 GL 52,66 s 

Mercedes E240 62,09 s 

Audi A6 2.5 TDI quattro viac ako 5 min. 

BMW 318i SE viac ako 5 min. 

BMW 520i viac ako 5 min. 

CitroÍn Xsara Coupé 1.8 VTR viac ako 5 min. 

Land Rover Discovery 2.5 Td5 S viac ako 5 min. 

Peugeot 806 1.9 TD GLX viac ako 5 min. 

Porsche Boxter viac ako 5 min. 

Range Rover 4.0 V8 SE viac ako 5 min. 

Rover 75 2.0 viac ako 5 min. 

Saab 9-5 2.3t SE viac ako 5 min. 

Škoda Octavia 1.6 GLXi Estate viac ako 5 min. 

Volvo C70 2.5 T3 GT viac ako 5 min. 

Volvo S80 2.9 SE viac ako 5 min. 

VW Golf 1.9 TDi SE viac ako 5 min. 

VW Passat 2.8 V6 syncro viac ako 5 min. 

VW Sharan 1.8T 20V viac ako 5 min. 
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