Tisková zpráva
BENTLEY BENTAYGA PŘEKONAL NA PIKES PEAKU REKORD MEZI SUV
 Bentley Bentayga stanovil na Pikes Peaku nový rekordní čas v kategorii sériově
vyráběných SUV
 Rhys Millen projel náročnou trať za 10:49.9 minuty
 Model Bentayga W12 v téměř sériové specifikaci dosáhl průměrné rychlosti 107 km/h
 Rekordní jízdu oslaví limitovaná edice
Praha, (27. června 2018). Bentley Bentayga znovu prokázal svůj výjimečný sportovní

potenciál. V legendárním závodě do vrchu „Pikes Peak International Hill Climb“ vylepšil
skvělým výkonem dosavadní rekord v kategorii sériově vyráběných SUV.
Dvojnásobný vítěz závodu na Pikes Peaku Rhys Millen (NZ) projel s vozem Bentayga trať o
délce 19,99 kilometru – s převýšením téměř 5000 stop (1524 metrů) a 156 zatáčkami – za
pouhých 10:49.9 minuty, průměrnou rychlostí 107 km/h, čímž vylepšil dosavadní rekord o
necelé dvě minuty. Bentley Bentayga, který stanovil pozoruhodný nový rekord, je poháněn
motorem W12 s výkonem 600 k a točivým momentem 900 N.m a vybaven adaptivním
vzduchovým odpružením, aktivním systémem stabilizace náklonu karoserie s elektricky
ovládanými příčnými zkrutnými stabilizátory (systém pracuje s napětím 48 V) a brzdovou
soustavou s keramickými kotouči vyztuženými uhlíkovými vlákny.
Chris Craft, člen představenstva společnosti Bentley, zodpovědný za prodej a marketing,
k tomu řekl: „Tento rekord potvrzuje výjimečné dynamické schopnosti modelu Bentayga –
Bentley Motors tím znovu dokazuje, že je jediným výrobcem automobilů na světě, který
dokáže kombinovat vrcholný luxus s dechberoucími sportovními výkony. Blahopřeji celému
oddělení Bentley Motorsport, Rhysu Millenovi a jeho týmu.“
Rhys Millen bezprostředně po dokončení své jízdy v cíli poznamenal: „Je to neuvěřitelný
stroj. Luxusní SUV s minimálními úpravami, které dokáže projet tuto trať za méně než 11
minut, je jasným dokladem výjimečné úrovně sportovních výkonů a vyspělosti konstrukce
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modelu Bentayga. Jízda byla skvělá – vůz byl po celou dobu mimořádně stabilní a dával mi
potřebnou jistotu, díky níž jsem mohl jet skutečně na maximum. Mám obrovskou radost, že se
mi podařilo získat rekord v kategorii SUV pro značku Bentley a pro všechny, kteří se podíleli
na tomto projektu.“
Standardní sériově vyráběný model Bentayga musel podstoupit jen minimální změny, aby
splňoval předpisy. Přední sedadla byla nahrazena závodními sedadly, zatímco zadní sedadla
byla demontována a do vozu byl namontován ochranný rám pro případ převrácení a hasicí
systém. Pneumatiky byly vybrány z produktové řady Pirelli, splňující bezpečnostní standardy
amerického ministerstva dopravy (DOT), a vůz byl vybaven sportovní výfukovou soustavou
Akrapovic v sériové specifikaci. Ve všech ostatních ohledech byl vůz pro Pikes Peak
standardním modelem Bentayga s přitažlivým lakem „Radium Satin“ a sadou černých
vnějších doplňků Black Specification s díly z uhlíkového kompozitu.
Nový rekord oslavuje nepřehlédnutelná limitovaná edice modelu Bentayga
Bentley oslavuje rekordní jízdu novou limitovanou edicí modelu Bentayga, jejíž výroba je
přísně omezena na pouhých deset vozů. Limitovaná edice Pikes Peak Bentayga, ručně
vyrobená divizí Mulliner, která má ve společnosti Bentley na starosti zakázkovou výrobu,
vzdává hold úspěchům modelu Bentayga W12 na této hoře.
Limitovaná edice Pikes Peak Bentayga je vybavena mnoha přitažlivými prvky. Karoserie
může být lakována buď tmavě černým odstínem „Beluga“, nebo přitažlivým odstínem
„Radium“. Vnější vzhled doplňují 22“ kola s individualizovanou dvoubarevnou povrchovou
úpravou v odstínu „Beluga“ s ozdobnými prvky „Radium“. Paket „Black Specification“
nahrazuje veškeré chromované prvky vnější výbavy leskle černými díly, které jsou doplněny
předním spoilerem, bočními prahy, difuzorem a zadním spoilerem z uhlíkového kompozitu.
Přední blatníky zdobí decentní motiv Pikes Peaku.
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Vnitřní výbava „Mulliner Design Colour Split“ snoubí ozdobné prvky v odstínu „Key Lime“
s kůží „Beluga“ a doplňkovými plochami z Alcantary ve výplních dveří a na sedadlech.
Volant a páka voliče jsou rovněž obšity Alcantarou a strop je čalouněn technickou tkaninou
„Eliade“. Ozdobná obložení z uhlíkového kompozitu zdobí logo Pikes Peaku. Interiér završují
číslované prahové lišty Pikes Peak.
Pikes Peak Bentayga má pod kapotou stejný motor a podvozkové systémy jako rekordní vůz.
Ikonický motor Bentley W12 6,0 litru Twin Turbo poskytuje nejvyšší výkon 600 k a
maximální točivý moment 900 N.m. Hnací síla je přenášena na vozovku prostřednictvím
osmistupňové samočinné převodovky ZF a trvalého pohonu všech kol. Dokonalou rovnováhu
mezi kultivovaným jízdním komfortem a optimální kontrolou pohybů karoserie zajišťuje
kombinace adaptivního vzduchového odpružení a jedinečného systému Bentley Dynamic
Ride, který jako první na světě zajišťuje aktivní stabilizaci náklonu karoserie prostřednictvím
48V systému s elektrickým ovládáním příčných zkrutných stabilizátorů. Výbavu vozidla
završuje sportovní výfuková soustava Bentayga a paket Touring Specification.
Zákazníci v USA a v Evropě mohou objednávat speciální edici Pikes Peak Bentayga od srpna.

- KONEC -

Bentley Motors
Bentley Motors je nejžádanější luxusní automobilovou značkou na světě. Sídlo společnosti
v Crewe zastřešuje veškeré provozní aktivity včetně designu, výzkumu a vývoje, technického
oddělení a výroby čtyř modelových řad společnosti – Continental, Flying Spur, Bentayga a
Mulsanne. Kombinace nejlepšího řemeslného zpracování, využívání dovedností, které jsou
předávány z generace na generaci, společně s konstrukčním know-how a nejmodernější
technikou, je jedinečnou předností britských luxusních automobilových značek, jako je
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Bentley. Bentley je také ukázkovým příkladem britské výroby s vysokou přidanou hodnotou
v její nejlepší podobě. Bentley má v Crewe přibližně 4000 zaměstnanců.

O společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. je 100% dceřinou společností rakouské firmy Porsche Inter
Auto se sídlem v Salzburgu, jejímž vlastníkem je společnost Porsche Holding Salzburg.
Rakouská společnost Porsche Inter Auto se řadí k nejúspěšnějším a nejvýznamnějším
podnikatelským subjektům v oblasti prodeje a servisu automobilů v Evropě.
Společnost Porsche Inter Auto CZ je největším prodejcem vozů Volkswagen, Audi, SEAT,
Škoda a importérem a prodejcem značky Porsche v České republice. Je rovněž servisním a
prodejním zastoupením Bentley a Lamborghini pro český trh. Disponuje největším skladem
nových vozů a náhradních dílů. Ročně se v Porsche Inter Auto CZ prodá více než 22 tisíc
nových a ojetých automobilů. Zároveň poskytuje Porsche Inter Auto CZ přes 500 tisíc
servisních hodin ročně.
Společnost Porsche Inter Auto CZ zaměstnává v České republice v současné době přes 900
zaměstnanců v jedenácti pobočkách – v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Hradci Králové,
Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě. Všechny autosalony mají k dispozici nejnovější
technologie a nejmodernější know-how mezinárodní společnosti. Zaměstnanci pravidelně
procházejí systémem odborných školení. Všechny provozovny jsou certifikovány dle ISO
9001:2000.
Sítě provozoven firmy Porsche Inter Auto naleznete nejen v České republice, ale také v
Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rumunsku, Slovinsku, Itálii, na Slovensku a v
Albánii. Prostřednictvím svého zastoupení působí Porsche Inter Auto i v Číně.
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