
 

Netia Player  

Dzięki dekoderowi Netia Player moŜesz oglądać telewizję cyfrową nawet na starych 

telewizorach kineskopowych, bez konieczności ich przerabiania. 

Dzięki niemu masz równieŜ dostęp do najlepszych serwisów Internetowych  - teraz w 

Twoim telewizorze 

 

 

To aplikacja dzięki której w serwisie moŜna bez przeszkód oglądać na 

Ŝywo aŜ 7 kanałów telewizyjnych. Polskie i zagraniczne filmy, 

programy dokumentalne i nagrania pojedynków najpopularniejszych 

na świecie sportów walki będą zawsze pod ręką korzystając z VOD. 

Serwis płatny. 

 

HBO GO to ponad 1300 godzin najnowszych hitów filmowych, 

kontrowersyjnych dokumentów i kultowych seriali produkcji HBO, 

dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez reklam. Dzięki 

HBO GO oglądasz swoje ulubione filmy i seriale, gdzie chcesz i kiedy 

chcesz. Serwis płatny. 

 

tvn player to zbiór najlepszych seriali, show, filmów, programów 

rozrywkowych i publicystycznych. Serwis oferuje ponad 50 godzin 

nowych materiałów kaŜdego dnia, nielimitowany dostęp do produkcji 

archiwalnych, relacje na Ŝywo. Tylko w tvn player, jeszcze przed 

premierą w telewizji, zobaczyć moŜna serialowe hity, takie jak: 

„Przepis na Ŝycie” czy „Julia”. tvn player jest równieŜ dostępny na 

urządzeniach mobilnych i w telewizorach smart tv. 

 

Erowizja - aplikacja dla koneserów erotyki. Kilkaset godzin wideo z 

gwiazdami świata erotyki. Najlepsze europejskie produkcje Private, 

SexSense oraz innych topowych wytwórni. Erowizja przeznaczona jest 

wyłączenie dla widzów pełnoletnich. Serwis płatny. 

 

Kinoplex.pl to serwis, w którym pokazujemy znane produkcje filmowe, 

przede wszystkim filmy fabularne, wyjątkowe produkcje dokumentalne 

oraz przeglądy filmów festiwalowych, gwarantujące uŜytkownikom 

rozrywkę na wysokim poziomie. W ofercie serwisu znajduje się ponad 

dwieście produkcji, które moŜesz oglądać wygodnie w domowym 

zaciszu, kiedy tylko masz na to ochotę. 

 

Dzięki serwisowi na Ŝądanie masz dostęp do najlepszych artystów, 

utworów oraz wszystkich gatunków muzycznych. Co tydzień 

otrzymasz kolejną porcję nowości z rynku muzycznego. MoŜesz 

tworzyć tu własne playlisty lub korzystać z gotowych propozycji 

przygotowanych przez serwis oraz znawców muzyki takich jak Marek 

Sierocki czy Piotr Metz. Dzięki integracji z Facebookiem bawisz się i 

wymieniasz muzą ze swoimi znajomymi. 

 

Ipla to największa telewizja internetowa w Polsce. Dzięki niej moŜesz 

oglądać za darmo najpopularniejsze seriale telewizyjne, takie jak na 

przykład „Szpilki na Giewoncie”, „Hotel 52”, czy „Pierwsza Miłość”. W 

ipla znajdziesz ponadto setki godzin rozgrywek sportowych, 

programów rozrywkowych i informacyjnych w modelu VOD. W ipla sam 

decydujesz co i kiedy oglądasz! 

 

Dopasuj muzykę do swojego gustu lub okoliczności. Wystarczy wpisać 

co się lubi - doborem muzyki zajmie się tuba.FM. W serwisie są teŜ 

gotowe programy: 350 stacji najpopularniejszych artystów, ponad 200 

z róŜnymi gatunkami muzycznymi oraz stacje znane z eteru – Radio 

TOK FM, Złote Przeboje i Roxy 

 

SPORT.TVP.PL to multimedialny portal sportowy Telewizji Polskiej, 

tysiące materiałów wideo ze świata sportu. MoŜesz oglądać mecze, 

skróty, programy sportowe i relacje z najbardziej emocjonujących 

wydarzeń. 



 

 

TVN Meteo – sprawdź najnowszą prognozę pogody w swojej 

miejscowości i w tysiącach miejsc na świecie! Wybierasz się w podróŜ? 

WyjeŜdŜasz na weekend? Nie wiesz, jaka Cię czeka jutro pogoda w 

drodze do pracy? UŜyj aplikacji TVN Meteo! Znajdziesz w niej 

prognozy, najwaŜniejsze doniesienia pogodowe z kraju i ze świata, 

a takŜe materiały wideo. 

 

YouTube to największy serwis umoŜliwiający bezpłatne umieszczanie i 

oglądanie materiałów video stworzonych przez jego uŜytkowników 

 

Facebook to najpopularniejszy serwis społecznościowy, w którym 

zarejestrowani uŜytkownicy mogą dzielić się wiadomościami i 

zdjęciami 

 

Gazeta.pl to wiadomości z kraju i ze świata, biznes, sport i rozrywka w 

najlepszym wydaniu. Aplikacja umoŜliwia łatwe i wygodne korzystanie 

z treści publikowanych w portalu Gazeta.pl, wiadomości lokalnych z 

kilkunastu największych miast Polski. 

 

Plotek.pl to najświeŜsze wiadomości o gwiazdach z pierwszych stron 

gazet, najgorętsze plotki oraz ekskluzywne zdjęcia. Aplikacja oferuje 

równieŜ specjalne rankingi oraz ciekawostki o popularnych 

programach telewizyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


