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DVĚ PREMIÉRY MODELOVÉ ŘADY FLYING SPUR NA 

AUTOSALONU V ČÍNSKÉM KANTONU 

22. LISTOPADU 2021        FLYING SPUR 

• Dvě premiéry modelové řady Flying Spur v Číně na autosalonu v Kantonu 

• Flying Spur Mulliner je vrcholný luxusní cestovní vůz mezi čtyřdveřovými 

modely a současně první elektrifikovaný vůz Bentley od Mullineru 

• Flying Spur Hybrid je důkazem, že hybridní pohon nemusí znamenat 

kompromisy v otázkách luxusu nebo jízdních schopností 

• Na autosalonu v Kantonu se představuje Bentayga S, přinášející do modelové 

řady Bentayga sportovnější charakter  

(Crewe, 22. listopadu 2021) Společnost Bentley Motors 19. listopadu na autosalonu v 
čínském Kantonu poprvé představila dva přírůstky do modelové řady cestovních sedanů 
Flying Spur. Model Flying Spur je pro značku Bentley nesmírně úspěšný a důležitý právě na 
čínském trhu, kde se těší silné poptávce po období pandemie při meziročním nárůstu 
prodejů o 200 procent. 
 
Vrchol modelové řady – Flying Spur Mulliner – spojuje to nejlepší ze světa moderního 
řemeslného zpracování a úchvatného luxusu. Provedení Flying Spur Hybrid krom toho 
dokládá prvotní kroky značky Bentley na cestě stát se klimaticky plně neutrální společností a 
hrát roli předního světového dodavatele udržitelné luxusní mobility. 
 
Nový Flying Spur Mulliner coby vlajková loď řady Bentley oslovuje především ty zákazníky, 
kteří touží po ještě výlučnějším zpracování elegantních detailů.  
 
Koncepce a vývoje doposud nejluxusnějšího provedení modelu Flying Spur se ujala divize 
Bentley Mulliner, přičemž vůz byl navržen, zkonstruován a vyroben v Anglii. Kolekce 
úchvatně vyvedených prvků zahrnuje exkluzivní 22" kola Mulliner v leskle šedém lakování, 
resp. nepohyblivými středy kol s logem Bentley. Čelní mřížku chladiče v provedení „Double 
Diamond“ a chromovou spodní část masky chladiče doplňují zakázkové ventilační průduchy 
Mulliner a kryty zpětných zrcátek s hedvábně stříbrnými povrchy. Kultovní okřídlené B 
značky Bentley je vybaveno podsvícením a elektronickou aktivací; standardem je dále 
zdobné provedení (‚Jewel‘) uzávěru palivové nádrže a plnicího otvoru oleje. 
 
Ve špičkově vyvedené kabině Flying Spur vítají pasažéry podsvícené prahové lišty Mulliner 
a podlahové koberce s dlouhým vlasem; volit je možné z osmi zakázkových trojbarevných 
kombinací kabiny. Přepychově vystrojený kokpit doplňuje lemování v kontrastním tónu 
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s jedinečné zdobným vyšíváním Mulliner na ručně čalouněných sedadlech. Zájemci o 
vrcholné provedení modelu Flying Spur se mohou těšit nejen na vytříbené detaily 
nejnovějšího produktu od Mullineru, ale též možnost volby ze tří suverénních systémů 
pohonu vč. hybridního. 
 
Nově uváděné provedení Flying Spur Hybrid, vycházející ze třetí generace úspěšného 
modelu Flying Spur, se stává vůbec nejekologičtějším modelem Bentley v dosavadní historii. 
Bez ohledu na jízdní režim nebo styl se lze spolehnout na nepostřehnutelné přepínání mezi 
spalovacím motorem a elektromotorem ve prospěch kultivovaného a vyrovnaného chodu.  
 
Nové hnací ústrojí spojuje benzínový motor 2,9 litru V6 s moderním elektromotorem, a 
disponuje tak systémovým výkonem 536 bhp (544 PS), resp. točivým momentem 750 Nm 
(553 lb.ft) – tedy o 95 bhp více než u provedení Bentayga Hybrid. Nový Flying Spur se stává 
nejhospodárnějším vozem Bentley v historii, nabízejícím dojezd přes 700 km na jedno 
natankování. 
 
Nejnovější hybridní model s vysokou výkonovou rezervou, špičkovým točivým momentem a 
bleskovou odezvou na pokyny od plynového pedálu ve zrychlování jen nepatrně zaostává za 
provedením Flying Spur V8, neboť z 0 na 60 mph se rozjede již za 4,1 sekundy (0–100 km/h 
za 4,3 s). Nové hnací ústrojí vykazuje výrazně nižší spotřebu paliva, avšak i nadále 
zprostředkuje nefalšovaný charakter Bentley, spočívající v suverénních a kultivovaných 
jízdních schopnostech.  
 
Nový Flying Spur přináší v dané třídě nejširší portfolio prvků chytré a intuitivní výbavy, 
uzpůsobené na míru řidiči i zbytku posádky. Služby konektivity vozidla pro Flying Spur 
Hybrid budou nyní zahrnovat i My Battery Charge (Nabití baterie), My Car Statistics 
(Statistiky vozidla) a My Cabin Comfort (Pohodlí v kabině).  
 
S ohledem na co nejlepší zpětnou vazbu pro řidiče se na přístrojovém štítu objeví další 
informace o tom, zda se vozidlo pohybuje v čistě elektrickém režimu (EV), rekuperuje energii 
při zpomalování, nebo využívá spalovací motor. 
 
Tok energie se také může zobrazovat na displeji infotainmentu, kde lze sledovat statistiky 
nebo nastavit časovače pro nabíjení vozidla. Další informace týkající se hybridního provozu 
(např. dojezd, nabití baterie a informace o nabíjení) má řidič k dispozici prostřednictvím 
přístrojového panelu, head-up displeje a centrální obrazovky. 
 
Na přehlídce v čínském Kantonu se dále prezentuje model Bentayga S, přinášející markantní 
designové prvky a jedinečné detaily. Vůz je nejnovější verzí luxusního SUV značky, pyšnící 
se schopností zdolat jakýkoli terén, navržený a zkonstruovaný ve Velké Británii a vyráběný 
v uhlíkově neutrálním závodu Bentley v Crewe. 
 
Prezentace pěti vozidel Bentley na autosalonu v Kantonu je odrazem robustní produktové 
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nabídky, díky níž se značka po celý rok 2021 těší rekordním prodejům. 
 
– KONEC – 
 
Poznámky pro média 
 
Flying Spur Hybrid je možné objednávat na většině trhů; aktuálně není k dispozici v zemích EU27, Velké Británii, 
Švýcarsku, Izraeli, na Ukrajině, v Norsku, Turecku a Vietnamu. 
 
Bentley Motors je celosvětově nejvyhledávanější značkou luxusních vozů. V Crewe, domově a sídle uvedené 
společnosti, probíhají veškeré činnosti vč. designu, výzkumu, vývoje a výroby vozů všech tří modelových řad – 
Continental, Flying Spur a Bentayga. Pro luxusní značky vozů z Velké Británie jako Bentley je typická kombinace 
špičkového řemeslného zpracování s využitím dovedností předávaných z generace na generaci společně s 
konstrukčním know-how a nejmodernějšími technologiemi. Zároveň jde o příklad toho nejlepšího z vysoce 
renomované britské výroby. Bentley v Crewe zaměstnává přibližně 4000 pracovníků. 

 


