
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 8 sierpnia 2019 r. 

 
Hity filmowe SPI International od teraz w PLAY NOW 

  
W ramach umowy zawartej między Kino Polska TV SA (której SPI International jest 
większościowym udziałowcem), a P4 sp. z o.o., operatorem sieci komórkowej Play, do oferty 
PLAY NOW trafiło 50 najlepszych filmów z katalogu SPI. Filmy są dostępne w modelu 
transakcyjnym VOD (możliwa płatność za dostęp do pojedynczego filmu). 
  
Wśród nich znalazły się m.in. takie tytuły, jak „Spragnieni życia” (od 1 sierpnia film jest 
dostępny w prezencie dla wszystkich abonentów PLAY NOW), „Czarny motyl” (Antonio 
Banderas, Jonathan Rhys Meyers), „Szef” (Dustin Hoffman, Robert Downey Jr., Scarlett 
Johansson), „Magik z Nowego Jorku” (Adam Sandler, Steve Buscemi), „Pierwszy strzał” (Bruce 
Willis), „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” (Sarah Jessica Parker) i „Joker” (Jason Statham, 
Sofía Vergara). 
 
PLAY NOW to usługa, która zapewnia dostęp do kanałów telewizyjnych oraz filmów, seriali, 
programów rozrywkowych i bajek na żądanie, w dowolnym miejscu i czasie. Platforma jest 
dostępna na urządzeniach mobilnych, stronie www.playnow.pl, dekoderze PLAY NOW TV 
BOX, ale również na innych urządzeniach z systemem Android TV. 
   
Informacje dodatkowe: 
SPI International to globalna grupa medialna, która od ponad 25 lat jest wiodącym światowym 
nadawcą oraz dystrybutorem filmów kinowych i telewizyjnych. W ofercie SPI znajduje się 40 
kanałów telewizyjnych dostępnych na sześciu kontynentach. Kanały SPI występują w 16 
wersjach językowych i są dostępne w ofertach ponad 600 operatorów płatnej telewizji. Dzięki 
zastosowaniu najnowszych technologii SPI dostarcza swoim klientom zarówno kanały linearne 
(m.in. pod marką FilmBox), jak i treści wideo na żądanie, w tym programy w jakości Ultra HD. 
Oferta programowa SPI jest dostępna na niemal wszystkich urządzeniach mobilnych 
z dostępem do Internetu poprzez globalne serwisy streamingowe oraz dzięki usługom 
lokalnych operatorów telewizji OTT. 
 
Kino Polska TV SA jest nadawcą popularnych kanałów telewizyjnych, takich jak Kino Polska – 
jedynego polskiego kanału, który emituje starannie wyselekcjonowane polskie filmy i seriale, 
Stopklatka TV – pierwszego ogólnodostępnego kanału filmowo-serialowego w Polsce oraz 
Zoom TV, w którym można znaleźć intrygujące dokumenty, tajemnicze historie, wciągające 
filmy i seriale oraz najpopularniejsze polskie kabarety. Ponadto Kino Polska TV SA dystrybuuje 
następujące kanały: filmowe Kino TV, FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Action, 
FilmBox Family i FilmBox ArtHouse oraz tematyczne Kino Polska Muzyka, DocuBox HD, 
FightBox HD, FunBox UHD, Fast&FunBox HD, 360 Tunebox, FashionBox HD, Gametoon HD, 
Erox HD i Eroxxx HD. 

http://www.playnow.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 

PLAY jest największą siecią telefonii komórkowej w Polsce, z której usług korzysta ponad 15 
mln1 abonentów. Operatorem sieci PLAY jest spółka P4 Sp. z o.o., której głównym 
udziałowcem jest Play Communications S.A – spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Spółka świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji 
danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (w tym przede wszystkim 
małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę lub w formule pre-paid pod marką 
parasolową PLAY. Operator sieci PLAY oferuje także usługę telewizyjną nowej generacji PLAY 
NOW, za pośrednictwem której klienci sieci mają dostęp do kilkudziesięciu programów. Usługi 
oferowane przez operatora, dostępne są dla 99% populacji Polski w oparciu o własną, rozległą 
i nowoczesną sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE/5G Ready oraz w oparciu o 
usługę  roamingu krajowego. Więcej informacji znajduje się na stronach 
www.playcommunications.com oraz www.play.pl. 
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