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Polsat Seriale
Polsat Seriale to kanał, w którym można obejrzeć znane i cieszące się powodzeniem polskie seriale. W ofercie dla widzów dodatkowym atutem są pasma z polskimi filmami,
w tym najpopularniejszymi komediami w historii naszego kina. Oferta to produkcie własne, jak i producentów zewnętrznych. Zarówno najlepsze seriale z biblioteki Grupy Polsat,
jak i pozycje znane z ramówek innych telewizji m.in AXN, TVN oraz TVP. W ramówce kanału znajdują się zarówno ulubione seriale dla kobiet m.in. „Przyjaciółki”, „Niania”, „Szpilki na
giewoncie” jak i kultowe już seriale kierowane do męskiej widowni m.in. „Świat według Kiepskich”, „Miodowe lata” czy kolejne części „Czterech pancernych i psa”. W wieczornym
paśmie widzowie mogą obejrzeć seriale kryminalne m.in. „Znaki”, Ultraviolet”, „Fala zbrodni”, „Ślad”. W niedzielnym paśmie z kultowymi polskimi komediami, zobaczyć można
wszystkie części takich hitów kinowych jak trylogia „Sami swoi”, „Jak rozpętałem II wojnę światową”, „Vabank”, czy „Kogel-Mogel”.
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Ultraviolet
„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.

Przyjaciółki
Serial „Przyjaciółki” od pierwszego sezonu cieszy się ogromną popularnością. Widzowie, którzy z niecierpliwością wyczekują kolejnych przygód głównych bohaterek, znów się
nie zawiodą. Na pewno nie zabraknie wielkich emocji. Jeśli przyjaźń trwa już 7 lat, podobno przetrwa całe życie! Patrycja (Joanna Liszowska), Inga (Małgorzata Socha), Anka
(Magdalena Stużyńska-Brauer), Zuza (Anita Sokołowska) znowu będą przeżywać liczne radości, sukcesy i porażki, ale jedno jest pewne – zawsze mogą na siebie liczyć.

Znaki
„Znaki” to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w malowniczych plenerach Gór Sowich. W miasteczku Sowie Doły ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją
media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo
prowadzi komisarz Trela, który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku.

Ślad
Ta produkcja przeniesie widzów w mroczny, ale jakże fascynujący świat zagadek kryminalnych. Jak wiadomo, przestępstwo doskonałe nie istnieje. Po każdej zbrodni zostaje ślad!
Bywa widoczny gołym okiem, czasami można go odkryć tylko za pomocą zaawansowanych metod kryminalistycznych lub dzięki intuicji i niezwykłej spostrzegawczości ekspertów
ze specjalnie stworzonego Centralnego Wydziału Śledczego. I to właśnie tam osadzona jest dynamiczna akcja serialu „Ślad”.

Świat według Kiepskich
„Świat według Kiepskich” to serial, który nie ma sobie równych na polskim rynku telewizyjnym – miał premierę 20 lat temu i wciąż zyskuje nowych fanów. Serial piętnuje
stereotypowy model życia polskiej rodziny, posługując się prostym humorem i zabawnym językiem bohaterów. Zarówno premierowe odcinki jak i powtórki serialu gromadzą przed
telewizorami 2,5-3 mln widzów. Nagrodzony czterema Telekamerami.
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