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02 | SPIS TREŚCI  



03 | MOTOWIZJA – TWOJA MOTOPASJA 

Wiatr we włosach, poczucie 

wolności, przygoda i podróż w 

nieznane i ten niesamowity dźwięk 

silnika – to marzenie prawie 

każdego z nas. 

Motowizja to kanał dla ludzi z 

takimi marzeniami. Dajemy 

widzom pasjonującą rozrywkę w 

postaci programów ukazujących 

uniwersalne pragnienie mobilności 

bez granic.  

W telewizji, w internecie – na 

wszelkich urządzeniach mobilnych. 
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04 | OFERTA PROGRAMOWA 
4x4  
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To magazyn dla pasjonatów 

pojazdów z napędem na cztery 

koła, którym nie straszne żadne 

bezdroża.  

Offroadowe pojazdy wciąż zyskują 

na popularności. 

Czy auta powinny tylko ładnie 

wyglądać? A może jednak liczy się 

to, by nie ugrzęzły w błocie? 

Magazyn 4 x 4 pokazuje, które z 

modeli aut nadają się do poważnej 

offroadowej jazdy, porównuje auta 

z tego segmentu i zaprasza widzów 

na wyjątkowe eventy w stylu 

"Euro Jeep Camp" czy "Off Road 

Masters".   



05 | OFERTA PROGRAMOWA 
Legendarne Rajdy   
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Zapnijcie pasy i przeżyjcie ekscytującą 

podróż w czasie po legendarnych torach 

wyścigowych świata. Ta seria 

dokumentów jest retrospekcją klasycznych 

wyścigów okraszonych oryginalnym 

komentarzem. Pulsująca krew, szybki 

oddech, a w głowie jeden cel… flaga z 

szachownicą. Classic Races pokazuje 

najbardziej pamiętne chwile w historii 

sportów motoryzacyjnych. Silna 

konkurencja na torze wyścigowym, na 

górskiej trasie lub na autostradzie. Cofamy 

wskazówki zegara, aby jeszcze raz przeżyć 

wydarzenia, które elektryzowały zarówno 

kierowców, jak również ich kibiców. 

Każda z historii była inna, ale równie 

emocjonująca. Spojrzymy z bliska na 

klasyczne wyścigi sprzed kilkudziesięciu 

lat! 



06 | OFERTA PROGRAMOWA 
Eko jazda   
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Zewsząd słyszymy modne określenia: 

alternatywne paliwo, nowe sposoby 

napędzania silników, inteligentne pojazdy, 

systemy zarządzania ruchem ulicznym… 

Co się za nimi kryje? Jak naprawdę 

wygląda przyszłość transportu? Co się 

stanie, gdy zabraknie ropy naftowej? 

Eko jazda to program o pojazdach 

przyszłości, o infrastrukturze drogowej 

kolejnej dekady i o nowych koncepcjach, 

które zmienią nasze przyzwyczajenia w 

temacie prowadzenia auta. Pomysły, 

osiągnięcia, trendy.  

Eko jazda przedstawia wizję nowych 

sposobów przemieszczania się. Ten 

program trzyma rękę na pulsie 

przyszłości, już dziś odkrywając to, co 

przyniesie jutro. 



07 | OFERTA PROGRAMOWA 
Kaskaderzy 

 

© MOTOWIZJA, Styczeń 2014 

Eksplozje, wypadki, skoki… Zapraszamy 

do świata kaskaderów i kaskaderek. Ta 

emocjonująca seria o niezrównanych 

walorach rozrywkowych. Ukazuje kulisy 

pracy ludzi będących w samym sercu 

akcji oraz tych, którzy kreują tą akcją.  

Ekipa Action Concept to grupa światowej 

klasy. Ich pracę nagrodzono siedmioma 

statuetkami Taurus World Stunt Award - 

odpowiednikiem Oskarów w branży 

kaskaderskiej. Action Concept to 

największy w Europie producent filmów i 

seriali akcji. Brali udział między innymi w 

produkcji serialu „Kobra – oddział 

specjalny” oraz filmu „Fast Track: Bez 

granic”. Zobaczymy jak wygląda praca z 

drugiej strony kamery.  Od prac 

koncepcyjnych nad sceną po jej realizację. 



08 | OFERTA PROGRAMOWA 
Klasyki Motoryzacji   
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Poczuj zapach skórzanej tapicerki i chłód 

idealnie chromowanej stali. 

Program Klasyki motoryzacji zabierze nas 

w przeszłość. Ukaże piękno klasycznych 

aut sprzed lat. Poznamy projektantów, 

którzy zapisali się w historii motoryzacji i 

sprawdzimy, jak ich dzieła wytrzymują 

próbę czasu. Niegdyś te auta uchodziły za 

niezrównane czy wręcz rewolucyjne.  

Większość pozostała takimi do dzisiaj. 

Kto zaprojektował prototyp porsche? Kto 

wynalazł system stabilizacji toru jazdy?  

Kiedy w autach pojawił się szósty bieg?  

W prosty i przystępny sposób odpowiemy 

na te pytania, sięgając wstecz do czasów 

pierwszego pojazdu Carla Benza i 

zabierając Was w podróż po szosach 

całego świata. 



09 | OFERTA PROGRAMOWA 
Królowie Driftu   
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Pisk opon, biały dym wydostający 

się spod kół i samochody mknące 

bokiem w ślizgu, tuż obok siebie. 

To pierwsza, oficjalna seria filmów 

o Formule DRIFT jaka powstała. 

Królowie Driftu pokażą, jak się 

ścigać w niezwykle efektowny 

sposób.  

To sport dla najbardziej 

doświadczonych i utalentowanych 

rajdowców, którzy wprowadzają 

swe maszyny w kontrolowane, 

nieprawdopodobnie długie ślizgi 

przy ogromnych prędkościach.  Tu 

liczy się nie tylko to, kto pierwszy 

będzie na mecie – ale jak dojedzie.  



10 | OFERTA PROGRAMOWA 
Legendy motoryzacji   
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Poznajcie wyjątkowe osobistości świata 

motoryzacji, bez których ten przemysł 

wyglądałby  inaczej. Dziś możemy wieść 

życie pełne ekscytacji, elegancji i 

szybkości… zapewnili nam to Carl Benz, 

Gottlieb Daimler, Ferruccio Lamborghini, 

Ferdinand Porsche oraz inni giganci 

motoryzacji. Lecz karty historii branży 

zapisują nie tylko projektanci.  Czym 

byłby świat bez dreszczyku emocji 

dostarczanego przez mistrzów 

kierownicy? Dawniej tysiące fanów 

dopingowało Manuela Fangio czy 

Ayrtona Sennę. Dzisiaj miliony 

podziwiają odwagę i umiejętności 

Sebastiena Loeba czy Sebastiana Vettela. 

Legendy motoryzacji – zachwycająca  

mieszanka najświeższych wywiadów i 

zaskakujących  faktów z przeszłości. 



11 | OFERTA PROGRAMOWA 
Made in Germany     
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Niemieckie auta do dziś uchodzą za 

synonim jakości na całym świecie. 

Wyjątkowo szybkie, eleganckie, 

luksusowe i zaprojektowane ze smakiem. 

Zajrzymy za kulisy pracy w BMW… 

Dowiemy się jak i gdzie produkuje się te 

auta. Oraz jakie jest stanowisko firmy       

w temacie ekologii?  

Audi, BMW, Mercedes… Kto jest 

typowym klientem tych marek? Co 

wyróżnia symbole tych aut?  Porsche jest 

wzorem luksusu i szybkości od 

kilkudziesięciu lat… Jak inżynierom ze 

Stuttgartu udało się zaprojektować tak 

eleganckie sportowe auto?   Volkswagen, 

marka dla każdego… Czy może Opel, 

jego tańszy rywal? Na te wszystkie 

pytania znajdziecie odpowiedzi w Made 

in Germany. 



12 | OFERTA PROGRAMOWA 
Mistrzowie kierownicy 
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Najsłynniejszy i owiany legendą tor 

wyścigowy świata - Nordschleife. Jego 

kręta trasa biegnie lasem u podnóża gór 

Eifel, a wyścigi przyciągają rokrocznie 

tysiące turystów.  

As wyścigów Jackie Stewart nazywał 

Nordschleife "krętym potworem" i 

ochrzcił mianem "zielonego piekła". On 

sam trzykrotnie wygrał na tej trasie 

zawody Formuły 1. Dziś podczas dni 

otwartych każdy może spróbować swoich 

sił na tej trasie. 

Motowizja towarzyszy pasjonatom 

wyścigów, którzy wjeżdżają na 

Nordschleife swoimi autami. Wspaniałe 

ujęcia, mnóstwo akcji i bliskie spojrzenie 

na pasję ambitnych kierowców.   



13 | OFERTA PROGRAMOWA 
Motocykle  
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Motowizja prezentuje magazyn 

motocyklowy pełen newsów, 

informacji turystycznych i wyzwań 

dla miłośników jednośladów. 

Każdy fan dwóch kółek znajdzie w 

nim coś ekscytującego.  

Dla wielu motocykl jest 

niezrównanym symbolem 

wolności oraz idealnym pojazdem 

na długie samotne wycieczki. 

Pozwala na niczym nieskrępowaną 

ucieczkę od ograniczeń 

codziennego życia.  

Inni z pomocą tej maszyny 

wykonują najbardziej karkołomne 

akrobacje, zarówno na pięknej 

równej szosie jak i daleko poza nią 

w warunkach terenowych. 



14 | OFERTA PROGRAMOWA 
Motoikony 
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Wielka sala sław motoryzacji. Poznajcie 

bohaterów z przeszłości i nieśmiertelne 

sławy czterech kółek. Pokażemy wam 

ewolucję największych legend 

motoryzacji. Pamiętacie pierwszego 

garbusa? Kiedy Ferdinand Porsche 

zaprojektował swoje "auto dla ludzi"?  

W tym programie śledzimy rozwój 

motoryzacji w ostatnim stuleciu. Bądź z 

nami, a dowiesz się, jak auta zmieniły się 

przez te lata, jak również co w ich 

wyglądzie i funkcjonalności pozostało 

niezmienione. Poznasz historię Mercedesa 

S-klasy oraz innowacje i wynalazki, które 

poszły w świat i zostały zaadoptowane 

przez wielu projektantów aut. Motoikony 

– nowe spojrzenie na jazdę za kółkiem. 



15 | OFERTA PROGRAMOWA 
Na pełnym gazie  
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Zapierające dech w piersiach skoki, 

adrenalina tryskająca uszami i mrożące 

krew w żyłach popisy najlepszych 

rajdowców na świecie. Czy wiesz, co 

czują i myślą motocykliści skaczący po 

kilkadziesiąt metrów, wykonujący przy 

tym triki, w których najmniejszy błąd 

może skończyć się śmiercią? Albo co 

można zrobić ze skuterem śnieżnym i czy 

na pewno jeździ się nim tylko po śniegu? 

Quady wydają się niepozorne, ale 

zdziwisz się, co można z nimi robić! To 

wszystko, w najbardziej efektownej 

formie, okraszone świetnym poczuciem 

humoru i z nieodłączną obecnością 

pięknych kobiet – pokażemy Ci w Na 

pełnym gazie! 



16 | OFERTA PROGRAMOWA 
On Tour – Za głosem silnika    
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Motowizja zaprasza widzów na pełne 

wrażeń podróże po Europie. 

Odwiedzamy z kamerą najdziwniejsze 

eventy motoryzacyjne gromadzące 

miłośników aut oraz motocykli. 

W pierwszym odcinku Motowizja 

odwiedza "NIGHT Of The JUMPs" na 

Stadionie Olimpijskim w Monachium. 

"NIGHT Of The JUMPs" to oficjalne 

Mistrzostwa Świata we freestyle 

motocrossie. Zobaczymy zapierające 

dech ewolucje w wykonaniu mistrzów 

off-roadu. 



17 | OFERTA PROGRAMOWA 
Perfect Ride – Klejnoty szos    
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Emocje. Pasja. Postęp. Usiądźcie 

wygodnie, bo porwiemy was w świat 

motoryzacji, w którym królują wspaniałe 

pojazdy, kierowcy z pasją oraz idealnie 

równe drogi. Każdy odcinek tego 

wyjątkowego programu ukazuje 

najciekawsze nowinki w temacie 

współczesnych projektów i wyposażenia 

aut. Co jest na topie, a co nie? Jak 

efektownie odjechać w kierunku 

zachodzącego słońca? Jak to jest spędzić 

dzień prowadząc auto swoich marzeń, 

kabriolet czy Hummera? Perfekcja to dla 

wielu zachwycająca mieszanka mocy i 

wyrafinowanych detali.  To program o 

autach miejskich i autach sportowych, o 

tych z Europy i tych zza oceanu. Perfect 

Ride – Klejnoty szos to coś, czego nie 

zapomnisz. 



18 | OFERTA PROGRAMOWA 
Supersamochody     
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Kto z nas nie marzy o aucie idealnym?  

Program Supersamochody zaprasza na 

oszałamiającą podróż ukazującą 

ekskluzywne wersje aut najbardziej 

znanych marek. Zachwycające projekty, 

luksusowe wykończenia wnętrz i 

najbardziej egzotyczne egzemplarze 

samochodów. W każdym z odcinków 

przedstawimy kilka prestiżowych 

pojazdów. 

Supersamochody od zwykłych aut 

odróżniają niezwykle istotne szczegóły. To 

czterokołowe dzieła sztuki. Program 

Supersamochody daje możliwość 

osobistego obcowania z niezrównanym 

kunsztem i natchnioną kreatywnością 

projektantów.  

Supersamochody – pokieruj swoimi 

marzeniami. 



19 | OFERTA PROGRAMOWA 
Świat ciężarówek     
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Od busów jeżdżących normalnie po 

ulicach, przez terenowe półciężarówki po 

prawdziwe potwory na kilkunastu kołach. 

Moc i możliwości dużych samochodów 

zawsze są fascynujące.  

Poznaj zróżnicowane pojazdy, ich 

konstruktorów, kierowców i operatorów 

w Świecie Ciężarówek. Czy wiedziałeś, 

że istnieją ruchome młyny? Jakie  

niezwykłe zastosowania mogą mieć 

ciężarówki? Kto startuje w wyścigach 

ciężarówek? Pokażemy Ci najcięższe, 

najmocniejsze, największe i najbardziej 

niezwykłe pojazdy, jakie zostały 

skonstruowane. Świat prawdziwych 

mężczyzn i ich potężnych maszyn – to 

Świat Ciężarówek.  



20 | OFERTA PROGRAMOWA  
Top 10 Show     
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Którym autem pobito rekord 

szybkości?  Które auta zdobyły 

status kultowych, a którym 

przypięto łatkę złomu na kółkach?  

Top 10 Show drąży podobne 

tematy i prezentuje największe 

czterokołowe gwiazdy szos.  

Najszybsze, najlepsze, najdroższe, 

najczęściej kradzione, najchętniej 

kupowane i tak dalej…  

Top 10 Show to statystyki podane 

w pomysłowy i nierzadko 

zaskakujący sposób przez zawsze 

uroczą Nadię Tudor. 

  



21 | OFERTA PROGRAMOWA 
Tuning       
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Motowizja i Tuning – niżej i głośniej… 

szybciej i bardziej szalenie…  

krócej i głośniej… pokaż się i zabłyśnij! 

Myki i triki… Pokażemy wam, co jest 

możliwe i jak to wykonać.  

Od niskobudżetowych poprawek po 

wypasione, odpicowane fury bogaczy… 

Oto główny cel tego programu! 

Tuning to styl życia.  

Będziecie mogli towarzyszyć nam na 

najpopularniejszych eventach w branży. 

Zawody, wyzwania, seksowne                  

dziewczyny i głośne silniki. Uwielbiamy 

być odpicowani.  A  wy? 

  



22 | OFERTA PROGRAMOWA 
W motokręgu  
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Motowizja odwiedza osoby, które 

związały swoje życie z autami i 

wszystkim, co z nimi związane. 

Poznamy właścicieli komisów, 

mechaników stacji kontroli 

pojazdów, pracowników szrotów, 

tuningowców oraz policjantów 

patrolujących autostrady…  

Wielu z nich wprost ubóstwa 

motoryzację. I właśnie w tym 

programie podzielą się z nami 

fascynującymi opowieściami ze 

swojego życia. 



23| RAMÓWKA 

TYGODNIOWY PROGRAM 

TELEWIZYJNY 
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24 | KONTAKT 

Krzysztof Mikulski  

Prezes Zarządu 

 

Motowizja Sp. z o.o.  

ul. Jaszowiecka 8 lok. U4  

02-943 Warszawa 

 

krzysztof.mikulski@motowizja.pl  

 

www.motowizja.pl 
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