


TV Puls to ogólnopolski kanał uniwersalny nadawany przez Telewizję Puls - trzecią największą telewizję komercyjnąw Polsce. W zasięgu TV Puls znajduje
się 35,1 mln widzów (maj 2022; 4+). TV Puls gwarantuje najlepszą rozrywkę dla każdego – w zróżnicowanej ofercie programowej kanału znajdują się
m.in.: premierowe hity filmowe i seriale, produkcje własne (seriale: „Lombard. Życie pod zastaw”, „Prawdziwe Motywy”, „Rodzinny interes”) oraz transmisje
z największych rozrywkowych wydarzeń na skalę ogólnopolską jakimi do tej pory były m.in.: Wielka Zabawa TV Puls 2021, 2019, 2018 czy Mazurska Noc
Kabaretowa 2021, 2018, 2017. Od 2020 TV Puls transmituje uroczystą galę wręczenia Telekamer „Tele Tygodnia”, która po latach wróciła do telewizji.

TV Puls jest laureatem Telekamery „Tele Tygodnia” 2013, 2014 i 2015 oraz prestiżowej Złotej Telekamery „Tele Tygodnia” 2016 za „wybitne osiągnięcia
telewizyjne”. Telekamerę „Tele Tygodnia” 2018, 2019 i 2020, Złotą Telekamerę oraz Telekamerę 25-lecia zdobył również serial TV Puls „Lombard. Życie
pod zastaw”. TV Puls współpracuje z największymi krajowymi i międzynarodowymi wytwórniami i dystrybutorami kontentu jak m.in.: The Walt Disney
Company, Warner Bros., NBC Universal, ViacomCBS, Sony Pictures Entertainment, Monolith Films czy Kino Świat.Więcej informacji na stronie tvpuls.pl.

TV Puls



Oferta programowa

Filmy zawsze o 20:00

Lombard. Życie pod zastaw

Prawdziwe motywy

Rodzinny interes



Filmy zawsze o 20:00
Wielkie emocje, najlepsza rozrywka i bogata oferta filmowa! Przez cały tydzień od
poniedziałku do niedzieli TV Puls zaprasza na pasmo „Zawsze o 20.00”, a w nim na
znakomite hity filmowe! Każdy widz znajdzie tu coś dla siebie – od kina akcji, przez
najlepsze komedie, po hollywoodzkie blockbustery.

Tej jesieni wśród tytułów tak głośne pozycje jak m.in. „Księgowy” – w tytułowej roli
Ben Affleck jako matematyczny geniusz na tropie spisku w korporacji; „Pomścić
córkę” – telewizyjna premiera thrillera akcji z Brucem Willisem, tym razem w roli
czarnego charakteru; klasyka kina z Sylvestrem Stallone, czyli „Rambo: Pierwsza
krew” i „Rambo 2”, kultowy „Top Gun” z Tomem Cruisem, Valem Kilmerem i Kelly
McGillis czy „Futro z misia” - polska komedia o bossie podhalańskiej mafii, w
którego wciela się Olaf Lubaszenko, a partneruje mu Cezary Pazura jako
prowadzący śledztwo agent Dzik.

Codziennie od poniedziałku do niedzieli o 20.00



Lombard. Życie pod 
zastaw
Bijący rekordy popularności, bezkonkurencyjny w swojej kategorii serial - widzowie
przyznali mu trzy razy z rzędu Telekamerę „Tele Tygodnia”, której zwieńczeniem jest
prestiżowa Złota Telekamera, a w 2022 roku produkcja otrzymała Jubileuszową
Telekamerę na 25-lecie Plebiscytu. Każdy odcinek to emocjonujące wątki klientów
tytułowego lombardu oraz perypetie głównych bohaterów, których grają m.in.
Zbigniew Buczkowski, Henryk Gołębiewski, Dominika Skoczylas i Małgorzata
Szeptycka.

W każdym sezonie lombard odwiedzają goście specjalni – do tej pory w serialu
wystąpili m.in. Zenek Martyniuk, Paweł Nastula, Katarzyna Pakosińska, Michał
Wiśniewski czy Aleksander Doba. Serial uzupełniają szeroko zakrojone działania
marketingowo-sprzedażowe jak: wydane na licencji gry planszowe, coroczne zloty
fanów, czy Social Media (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok). Premiery
odcinków w TV Puls od poniedziałku do piątku o 19.00



Prawdziwe motywy
Kryminalny serial paradokumentalny „Prawdziwe Motywy” opowiada
o skomplikowanych relacjach międzyludzkich - rodzinnych, przyjacielskich
i partnerskich, w których targani emocjami bohaterowie dopuszczają się różnych
przestępstw. W każdym odcinku serii policjanci mierzą się z jedną sprawą
kryminalną, w której motywem sprawcy były uczucia - miłość, nienawiść, zazdrość,
chciwość, niezdrowe ambicje czy pożądanie. Która z bliskich ofierze osób będzie
winna? Tego widzowie dowiedzą się w zaskakującym finale każdego odcinka.

Śledztwa prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
w Tulejowie. Pod okiem bezkompromisowego komendanta, dążą do rozwiązania
najbardziej skomplikowanej zagadki. W rolach policjantów występują: Łukasz
Pawlak, Greta Burzyńska, Patrycja Potyralska, Jacek Mędrala, Jakub Sokołowski,
Michał Wołczyk, Adrianna Gruszka, Marek Ulman i Konrad Makowski jako
komendant.

Premiery odcinków w TV Puls od poniedziałku do piątku o 16.00



Rodzinny interes
Nominowany do Telekamery „Tele Tygodnia” 2021 serial o perypetiach
pracowników i klientów salonu fryzjerskiego oraz warsztatu samochodowego.
Każdy odcinek przedstawia inną historię – czasem zabawną, czasem kryminalną
a niekiedy nawet mrożącą krew w żyłach. Bliskie życia historie, bohaterowie tacy
jak my, wzruszenia, radości i wielkie emocje – za to właśnie widzowie kochają
„Rodzinny interes”.

W rolach głównych występują m.in. Magdalena Modra-Krupska, Dariusz Kordek,
Katarzyna Taracińska-Badura, Marta Klubowicz, Patryk Janas i Marek Krupski.

Serial uzupełniają szeroko zakrojone działania marketingowe jak: nagranie przez
aktorów własnej piosenki do serialu, Social Media (Facebook, Instagram, YouTube,
TikTok). Jesienią 2021 premiera sezonu 5.!

Emisje w TV Puls od poniedziałku do piątku o 13.00 i 15.00



https://www.linkedin.com/company/polsat-media-sp--z-o-o/?originalSubdomain=pl
https://www.linkedin.com/company/polsat-media-sp--z-o-o/?originalSubdomain=pl
https://www.facebook.com/PolsatMedia/
https://www.polsatmedia.pl/

