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AXN
AXN to wielokrotnie nagradzane, najchętniej oglądane seriale i wyselekcjonowane filmy akcji. Kanał proponuje bardzo zróżnicowaną ofertę seriali kryminalnych, przygodowych, 
obyczajowych oraz sensacyjnych. Obecnie w AXN można zobaczyć takie seriale jak: lokalna produkcja „Znaki”, „Patolog”, „Okup 2”, „S.W.A.T. - Jednostka Specjalna”, „The Brave” i 
wiele innych. Na kanale można oglądać też filmy m.in. „Turystę”, „Bezsenność w Seattle”, „Mój chłopak się żeni”. AXN dociera ze swoją ofertą do ponad 50 krajów w Azji, Ameryce 
Południowej, Europie i na Bliskim Wschodzie i jest jednym z ponad 40 tematycznych kanałów TV należących do koncernu Sony Pictures Television. W Polsce AXN istnieje od 2003 
roku. Od lipca 2010 kanał dostępny jest także w wersji High Definition. 
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Ultraviolet 2.0
„Ultraviolet” to serial kryminalny, w którym tajemnice i niewyjaśnione przez policję sprawy rozwiązuje tytułowa grupa Ultraviolet, działająca w sieci i wykorzystująca do tego siłę 
nowych technologii. Do grupy dołącza trzydziestoletnia Ola Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc 
samochód, jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Kobieta decyduje się znaleźć wyjaśnienie na 
własną rękę. Przez Internet poznaje grupę ludzi, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich. W drugim sezonie „Ultravioletu”, Ola musi 
zmierzyć się z niebezpieczeństwem zagrażającym jej rodzinie, co sprawia, że zaangażowanie bohaterki w rozwiązywane sprawy staje się bardzo osobiste. 



L.A.’s Finest
“L.A.’s Finest” to spin-off serii filmów “Bad Boys”, który skupia się na życiu agentki Sydney Burnett (Gabrielle Union). Burnett po akcji przeciwko kartelowi narkotykowemu w Miami 
postanawia pozostawić przeszłość za sobą i zacząć pracę jako detektyw w Mieście Aniołów. Jej partnerką zostaje Nancy McKenna (Jessica Alba) - pracująca mama z trudną 
przeszłością. Razem będą musiały stawić czoła najgroźniejszym przestępcom w Los Angeles oraz własnym problemom w życiu prywatnym.  



S.W.A.T. – Jednostka specjalna 2
Serial „S.W.A.T. – Jednostka Specjalna” to remake serialu sensacyjno-kryminalnego z lat 70. ubiegłego wieku. Porucznik policji Daniel „Hondo” Harrelson (Shemar Moore) zostaje 
dowódcą elitarnej jednostki bojowej w Los Angeles. Harrelson, którego szkołą życia była ulica, chce walczyć z przestępczością, jednocześnie zachowując lojalność wobec 
środowiska, w którym się wychował. W drugim sezonie widzowie zobaczą dalszy ciąg wydarzeń z ostatniego odcinka pierwszej serii, kiedy sierżant Daniel Hondo odsunął od 
obowiązków oficera Jima Streeta za niepodporządkowanie się rozkazom. Teraz Street planuje zemstę. W drugim sezonie poznamy też lepiej kapitan Jessicę Cortez.



Nocna zmiana 3
„Nocna zmiana” śledzi losy lekarzy nocnego dyżuru szpitala San Antonio Memorial. Zespół musi codziennie mierzyć się nie tylko z ludzkimi dramatami i walką o ludzkie życie, ale 
własnymi problemami, romansami i konfliktami. Trzech lekarzy w zespole wywodzi się z wojska. Dr. TC Callahan (Eoin Macken) jest byłym medykiem wojskowym, który na polu 
bitwy był świadkiem śmierci własnego brata i zmagał się z syndromem PTSD. Teraz często nie przestrzega zasad i wdaje się w konflikty ze swoją byłą dziewczyną i szefową nocnej 
zmiany, Dr. Jordan Alexander (Jill Flint), szefem chirurgii, Scottem Clemmensem (Scott Wolf) i administratorem szpitala, Michaelem Ragosa (Freddy Rodriguez). Jego kolegami są 
również dwaj byli medycy wojskowi - Dr Topher Zia (Ken Leung) i Dr Drew Alister (Brendan Fehr).
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