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Bentley poprvé v Evropě na Autoworldu odhaluje Flying Spur 

Hybrid 

 

14. LEDNA 2022   

    FLYING SPUR MULLINER 

• Nový Bentley Flying Spur Hybrid se poprvé představí na evropské veřejnosti v 

muzeu Autoworld v Bruselu v roce 2022  

 

• Výstava hostí řadu výjimečných vozidel Bentley, včetně Flying Spur Hybrid, 

Flying Spur V8 a Continental GT Convertible Speed 

 

• Autoworld představuje ideální místo pro zobrazení bezkonkurenční kombinace 

řemeslného zpracování Bentley, technologie a designu 

(Crewe, 14. ledna 2022) Společnost Bentley Motors debutovala v Evropě nejnovějším 
přírůstkem do rodiny Flying Spur v Belgii v muzeu Autoworld 2022. Bentley Flying Spur 
Hybrid představuje důležitý model pro Belgii a Evropu, kde byla poptávka po 
elektrifikovaných produktech během roku 2021 mimořádně silná. Představení nového 
modelu Flying Spur Hybrid je prvním elektrifikovaným sedanem značky a dosud 
nejekologičtějším vozem Bentley. Vozidlo nabízí bezproblémové spojení spalovacího motoru 
a elektromotoru, což umožňuje progresivní klid bez ohledu na jízdní vlastnosti požadované 
řidičem. Nové hnací ústrojí kombinuje zážehový motor V6 o objemu 2,9 litru s pokročilým 
elektromotorem a poskytuje celkem 544 PS (536 koní) a 750 Nm (553 lb.ft) točivého 
momentu - dalších 95 PS ve srovnání s Bentayga Hybrid. Nový Flying Spur se stává 
nejefektivnějším Bentley všech dob, který má schopnost ujet více než 700 km, když je plně 
natankován. Flying Spur Hybrid je k dispozici na většině trhů, ale v současné době není k 
dispozici v EU27, Velké Británii, Švýcarsku, Izraeli, Ukrajině, Norsku, Turecku a Vietnamu. 
Více než 40 výjimečných vozů z historie automobilového průmyslu doprovázelo Flying Spur 
Hybrid v místě konání Autoworldu. Mezi ně patřily Flying Spur V8, Continental GT Speed 
Convertible a Bentley Continental GT3-R. Výběr vystavených modelů Bentley představuje 
nejsilnější produktové portfolio v historii značky a zároveň upevňuje roli společnosti Bentley v 
automobilové historii. Odhalení modelu Flying Spur Hybrid evropskou veřejností a 
představení modelu Bentayga Hybrid představuje důležitý krok ve strategii Beyond100. Díky 
této strategii se společnost Bentley rozhodla stát se do roku 2030 plně end-to-end uhlíkově 
neutrální značkou. Na své cestě uvidí celou řadu Bentley s volitelným elektrifikovaným 
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hnacím ústrojím do roku 2024 a první značky BEV v roce 2025. Balazs Rooz, regionální 
ředitel pro Evropu, uvedl: "Velmi se těšíme na spolupráci s belgickými zákazníky a fanoušky 
značky Bentley na veletrhu Autoworld. S nedávným oznámením našeho silného výkonu v 
celé Evropě, podpořeného dvouciferným nárůstem, bude rok 2022 dalším rušným rokem s 
aktivitami značky před námi. I když se Flying Spur Hybrid dostane k našim zákazníkům od 
dubna, jsme nadšeni, že slyšíme zpětnou vazbu z tohoto prvního veřejného vystoupení v 
Evropě." Další informace o modelech nabízených v řadě Bentley naleznete na stránkách 
Bentley Media: https://www.bentleymedia.com/ 
- KONEC – 
 
Poznámky pro média 
 
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. 
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