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Rewolucja w Cyfrowym PolsacieRewolucja w Cyfrowym Polsacie

20 nowych kana ów, w tym 4 HD

oferta dla ka dego

Rozrywka Online

dekoder HD 6000

0 lojalki, TV Mobilna, Internet LTE

Nowe kana y

Nowe pakiety

Nowe us ugi

Nowy sprz t

Nowe promocje



Rewolucja programowaRewolucja programowa

20 nowych kana ów, w tym
4 kana y HD:
– kana y z grupy BBC
– kana y Viasat
– kana y z grupy Universal
– nowe kana y tematyczne Polsatu

Ju  wkrótce kolejne nowo ci



Nowe kana y TV PolsatNowe kana y TV Polsat

Polsat Food Network
Nowy kana  kulinarny prezentuj cy
mieszank  wyj tkowych programów
o gotowaniu, wie ych pomys ów i ywej
rozrywki, która inspiruje zarówno
smakoszy, jak i kulinarnych laików
Kana  uruchomiony we wspó pracy
i na licencji Chello Zone

– Uruchomiony w 1993 r. Food Network jest liderem
rynku ze sta  obecno ci  w rankingu TOP20 stacji
telewizyjnych w sieciach kablowych

– Najbardziej popularny kulinarny kana  telewizyjny,
dost pny w 96 mln gospodarstwach domowych

– Najch tniej odwiedzany kulinarny serwis internetowy
na wiecie przyci gaj cy rednio w miesi cu ponad
18 mln unikalnych u ytkowników

Bogata oferta programowa
– Najwy szej jako ci i najch tniej ogl dalne programy

– Ekskluzywny dost p najwspanialszej i najwi kszej
biblioteki kulinarnej wiata

– 600 nowych godzin programowych ka dego roku

Obecnie portfolio kana ów Grupy Polsat sk ada si  z 20 kana ów, w tym 4 HD

Polsat Film HD
Bli niacza wersja nadawanego
od 2009 r. kana u Polsat Film,

cego w czo ówce najch tniej
ogl danych kana ów filmowych
Kana  skierowany do dojrza ych
kinomanów powy ej 30 roku ycia,
mieszkaj cych w ma ych i rednich
miastach, którzy z racji miejsca
zamieszkania maj  ograniczony dost p
do dobrej klasycznej wiatowej
kinematografii

Wyj tkow  jako  repertuaru zapewnia
m.in.: umowa z Sony Pictures, jedn
z najwi kszych wytwórni na wiecie oraz
Twentieth Century Fox a tak e wielu
dystrybutorów europejskich



Bogata oferta najch tniejBogata oferta najch tniej
ogl danych kana ówogl danych kana ów

127 kana ów, 34 kana y w jako ci HD
Ponad 500 kana ów FTA



Nowe pakietyNowe pakiety –– Familijny Max HDFamilijny Max HD
pakiet optymalny dla ca ej rodzinypakiet optymalny dla ca ej rodziny

86 kana ów, w tym 16 kana ów
HD w cenie 49,90 z  miesi cznie

Tylko 59,90 z  na dwóch
telewizorach

W promocji 6 miesi cy bez op at

Najlepszy stosunek jako ci
do ceny na rynku



Nowe pakiety tematyczneNowe pakiety tematyczne
dla fanów filmu i/lub sportudla fanów filmu i/lub sportu

Pakiet Film HD:
17 kana ów kodowanych,
w tym 6 nowo ci
5 kana ów HD
10 z  miesi cznie
Na start 6 miesi cy bez op at

Pakiet Sport HD:
10 kana ów kodowanych
4 kana y HD
10 z  miesi cznie
Na start 6 miesi cy bez op at



Pakiet PremiumPakiet Premium
rozrywka dla wymagaj cych klientówrozrywka dla wymagaj cych klientów

To, co najlepsze w telewizji,
nie tylko na telewizorze

– pe na oferta programowa,
w tym kana y HBO i Cinemax

– pakiet Ipla Mix oraz HBO GO
w jednym abonamencie

Mo liwo  elastycznego
dopasowania oferty
do potrzeb

W cenie ju  od 89,90 z
do 109,90 z  miesi cznie

Na start 6 miesi cy bez
op at



Rozrywka OnlineRozrywka Online
nowy sposób na telewizjnowy sposób na telewizj

Powtórki programów (Catch-up TV) - ponad
15 800 materia ów z 26 kana ów (w tym Polsat,
Disney, BBC, Fox, National Geographic, MTV
i wiele innych).

Internetowy serwis wideo na danie z ponad
tysi cem godzin materia ów, w tym w asne
produkcje HBO – seriale, dokumenty, hity
filmowe z aktualnej oferty HBO. Wybrane
pozycje s  dost pne jeszcze przed emisj  w TV.
Ogl dasz na komputerze, tablecie, smartfonie.

Pakiet  8 kana ów telewizyjnych, ogromna
biblioteka VoD,  polskie i zagraniczne filmy,
programy dokumentalne oraz nagrania
pojedynków najpopularniejszych na wiecie
sportów walki .

Najwi ksza Telewizja internetowa w Polsce,
bogata biblioteka filmów, programów
i materia ów video: hity filmowe, najch tniej
ogl dane programy i seriale Polsatu,
najpopularniejsze seriale TVP, tak e
przedpremierowo, transmisje sportowe, kana y
telewizyjne online.



IplaIpla –– telewizja na Twoich zasadachtelewizja na Twoich zasadach

Specjalna oferta dla klientów Cyfrowego Polsatu:
– Pojedyncze filmy – nawet o 15% taniej
– Pakiety – nawet 50% taniej
– Ipla Extra – na start bezp atnie dla wszystkich Klientów

W ofercie Premium bogaty pakiet ipla w cenie
abonamentu:

– Kana y telewizyjne ipla (11 kana ów)
– 30 filmów, co tydzie  3 nowe filmy
– Ipla Sport
– Ipla Premiery – seriale Polsatu i TVP

atno  za produkty ipla z rachunkiem za us ugi
Cyfrowego Polsatu:

– Zakupy jednorazowe, cykliczne
– Prostota obs ugi

Dedykowane promocje tylko dla klientów
Cyfrowego Polsatu



Jeszcze wi cej korzy ci na wi taJeszcze wi cej korzy ci na wi ta

Promocja 0 lojalki – korzystam, jak d ugo chc ,
rezygnuj  kiedy chc :

– Umowa na czas nieokre lony
– Promocyjne ceny pakietów
– Dekoder SD w cenie 49 z , dekoder HD w cenie 222 z

TV Mobilna w prezencie – dla tych, którzy chc  mie
telewizj  zawsze przy sobie:

– W cenie abonamentu za pakiet telewizyjny
– Dekoder mobilny MT 5000 za 49 z
– Dost p do 20 kana ów naziemnej telewizji oraz dodatkowych

8 kana ów kodowanych na smartfonie, tablecie, komputerze,
bez transferu danych

Najszybszy Internet LTE z telewizj :
– Nawet 5 GB co miesi c w prezencie
– Najnowsze modemy 150 MB/sek
– Ju  wkrótce kolejne nowo ci:

• Laptop Acer Aspire E1-571 – matryca 15,6”, system operacyjny
Win 8

• Tablet Fergusson S3 – wy wietlacz 7”, DVB-T, GPS (Mapa Map)
• Tablet Manta MID9701 – procesor ARM Cortex-A9,1.5GHz,

wy wietlacz 9,7” IPS 1024 x 768, system operacyjny Android 4.1,
RAM 1 GB



HD6000HD6000 –– nowy dekoder w ofercienowy dekoder w ofercie

Po pod czeniu do Internetu bezp atny dost p do ipla

Mo liwo  tworzenia listy ulubionych kana ów

Wy wietlacz

Funkcja „nadzór rodzicielski”

Zgodno  z MPEG-2/MPEG-4

Zgodno  z DVB-S/DVB-S2

Wyj cie HDMI



DolbyDolby Digital PlusDigital Plus
w Cyfrowym Polsaciew Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat jako pierwszy w Polsce wprowadza nowy
standard transmisji audio i kompresji d wi ku Dolby Digital Plus

wi k przestrzenny dost pny b dzie na wszystkich
dekoderach Cyfrowego Polsatu

Dolby Digital Plus zostanie przetestowane na kanale
Polsat Sport HD



Wybieraj m drze na wi ta…Wybieraj m drze na wi ta…

eby  nie owa  po wi tach

Jeszcze wi cej kana ów dla ca ej rodziny

Prostota wyboru i korzystania

Abonament ju  od 14,90 z , a dekodery
HD za 1 z  z ka dym pakietem

Mo liwo  ogl dania na dwóch telewizorach
dzi ki Multiroom ju  od 5 z  miesi cznie

Pakiety ipla - na 6 miesi cy w prezencie

Najpopularniejsze seriale i hity filmowe
w HBO GO - na 6 miesi cy w prezencie

Zupe nie nowa Rozrywka Online
na www.cyfrowypolsat.pl, a w niej kana y
online, filmy na yczenie, Catch-up TV,
pakiety ipla, HBO GO

http://www.cyfrowypolsat.pl/

