
 

 

Warszawa, 8 stycznia 2020 r. 
 
 
 

Kino TV szerzej dostępny na platformie Cyfrowego 
Polsatu 

 
Od stycznia 2020 roku kanał Kino TV jest dostępny w pakiecie Familijnym w ofertach 
telewizji satelitarnej i IPTV Cyfrowego Polsatu (wcześniej pakiet Familijny Max). Kanał 
dociera już do 7,7 mln gospodarstw domowych w kraju. 
 
Styczeń 2020 w Kino TV będzie stał pod znakiem premier filmowych. Serię premierowych 
hitów rozpocznie film akcji Oczy smoka z Jeanem-Claude’em Van Damme’em (10 stycznia / 
21:00). Dzień później Kino TV zaprasza na komedię Sędzia kalosz (11 stycznia / 19:05) – 
historię życiowego nieudacznika, który nieustannie szuka łatwej i dobrze płatnej pracy. Hitem 
będzie też gwiazdorsko obsadzony (Patrick Wilsona, Jessica Biel, Haley Bennett) kryminał 
Sposób na morderstwo (15 stycznia / 21:00), którego akcja toczy się w latach 60., gdy 
odnoszący sukcesy adwokat Walter Stackhouse żeni się z piękną Clarą. Gdy mroczna przeszłość 
kobiety zaczyna zagrażać małżeństwu i Walter pragnie uwolnić się od żony, niespodziewanie 
kobieta zostaje znaleziona martwa… Na widzów stacji czeka ponadto film przygodowy 
Geronimo: Amerykańska legenda (18 stycznia / 21:00), fascynująca opowieść o słynnym 
Geronimo, który walczył o ziemię Indian, budząc postrach w całej Arizonie i północnym 
Meksyku. Kolejnym przebojem będzie Plażowy haj (24 stycznia / 23:00), jedna z 
najgłośniejszych komedii 2019 roku z udziałem Matthew McConaugheya w roli Moondoga – 
ucieleśnienia hedonizmu, którego nie interesują żadne zasady. Nieustanne imprezy, 
przygodny seks i narkotyki nie przeszkadzają jednak Moondogowi w pisaniu, które już 
niedługo może przynieść mu sławę... 
  
Kino TV w Cyfrowym Polsacie jest dostępny na pozycji nr 34 w telewizji satelitarnej i IPTV oraz 
512 w dekoderach do odbioru telewizji internetowej (OTT). 
  
Informacje dodatkowe: 
Kino TV (www.kinotv.pl) to kanał filmowy prezentujący znane i lubiane przez widzów hity 
filmowe i seriale. W bogatej ofercie programowej znaleźć można m.in. fantastyczne kino akcji, 
obrazy wielokrotnie nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych, poruszające 
dramaty, zabawne komedie, wysokobudżetowe produkcje w gwiazdorskiej obsadzie, a także 
seriale i miniseriale cieszące się popularnością na całym świecie. Kino TV jest dostępny w 
ofertach operatorów kablowych i cyfrowych platform satelitarnych. Dystrybutorem Kino TV 
jest Kino Polska TV SA. 
  
Cyfrowy Polsat to największy dostawca płatnej telewizji w Polsce i jedna z czołowych platform 
satelitarnych w Europie pod względem liczby klientów. Wchodzi w skład Grupy Polsat − 
wiodącej grupy multimedialnej w Polsce. Operator zapewnia dostęp do około 170 kanałów 
telewizyjnych, a dzięki serwisowi Cyfrowy Polsat GO do tysięcy programów na żądanie oraz do 
ponad 100 kanałów linearnych na urządzeniach mobilnych. Świadczy usługę Multiroom HD, 
która umożliwia korzystanie z tego samego pakietu telewizji nawet na 4 telewizorach. To także 

http://www.kinotv.pl/


 

 

jedyny operator, który produkuje nowoczesne i dopasowane do potrzeb klientów dekodery 
we własnej fabryce InterPhone Service z Mielca. Cyfrowy Polsat oferuje także usługi telewizji 
internetowej z dekoderem (OTT) oraz kablowej w technologii IPTV. Ponadto Grupa Polsat 
dostarcza usługi dostępu do szybkiego Internetu LTE Advanced o prędkości ponad 600 Mb/s, 
oferuje też Internet Domowy LTE z najnowszą wersją Zestawu Internetu Domowego 300, który 
pozwala na pobieranie danych z prędkością nawet do 300 Mb/s. Do wszystkich internautów 
skierowany jest serwis rozrywki internetowej IPLA zapewniający użytkownikom największą i 
najbardziej różnorodną bazę legalnych treści na wielu urządzeniach, w dowolnym miejscu i 
czasie. Od maja 2008 r. Grupa jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Więcej informacji: www.grupapolsat.pl, www.cyfrowypolsat.pl  
 

 

Dane kontaktowe: 
 

Tomasz Wiaderek 
Kino Polska TV SA 
tel. (+48) 512 097 540 
twiaderek@kinopolska.pl 
 

Joanna Brewińska 
NBS Communications 
tel. (+48) 502 255 415 
jbrewinska@nbs.com.pl 
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