
 

Black Friday z realme. Zobacz wszystkie najlepsze 

promocje 

• Czarny Piątek z realme to trzy modele smartfonów w promocyjnych cenach i duża 

przecena smartwatcha realme Watch 1; 

• Część promocji potrwa do najbliższego poniedziałku, kiedy wystartują ostatnie 

jednodniowe oferty specjalne z okazji Black Week; 

• Tegoroczne obniżki sięgają prawie 50%. 

 

Warszawa, 27 listopada 2020 r. – realme świętuje swój pierwszy Black Weekend w 

Polsce. Dziś w promocyjnej cenie można kupić smartfony: realme 6 Pro, 5i oraz C11. 

Dodatkowo specjalna oferta obowiązuje także na zegarek realme Watch 1. 

Promocyjny maraton potrwa do poniedziałku, kiedy wystartują ostatnie oferty 

specjalne na modele realme 6 oraz 6s. 

Mocne uderzenie z x-kom 

realme 6 Pro debiutował jako pierwszy na świecie smartfon z procesorem Snapdragon 

720G. Dziś dostępny jest w limitowanej promocji za 949 złotych z kodem bfx2020. 

Sklep x-kom serwuje wszystkim łowcom promocji model 6 Pro w wariancie 6 GB RAM 

i 128 GB pamięci wewnętrznej, w kolorze Lightning Blue. Smartfon ma ekran LCD IPS 



 

6,6 cala, z odświeżaniem 90 Hz i potężny zestaw foto – poczwórny aparat główny 64 

MP oraz podwójne przednie oczko do selfie z matrycą 16 MP. 

Ofertę promocyjną w x-kom uzupełnia smartwatch realme Watch 1, który monitoruje 

nie tylko aktywność użytkownika, ale także zmierzy poziom dotlenienia jego 

organizmu. Cena promocyjna zegarka na Black Friday to zaledwie 159 złotych – w 

koszyku należy dodać kod bfx2020.  

 

realme 5i – duża bateria, niewielka cena 

Smartfon do specjalnych poruczeń, z baterią o mocy 5000 mAh i funkcjonalnością 

power banku. Od 27 listopada dostępny jest w promocyjnej cenie 549 złotych w sieci 

Neonet – można więc oszczędzić 150 złotych.  

 



 

Pod maską oprócz pojemnego akumulatora można znaleźć również ośmiordzeniowy 

procesor Snapdragon 665 AIE, wspierany przez 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci 

wewnętrznej. Realme 5i nie znosi nudy – nawet hardkorowy użytkownik będzie miał 

problem z rozładowaniem go w jeden dzień.  

C11 – dobry na start i przyjazny dla portfela 

realme C11 wraca do promocyjnego koszyka realme w jeszcze bardziej atrakcyjnej 

cenie. Aby się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić profil oficjalnego sklepu realme 

na Allegro. Można oszczędzić 100 złotych, a więc 20% ceny tego interesującego 

urządzenia. Za 399 złotych zainwestowane w realme C11 jego posiadacz otrzymuje 

uniwersalny smartfon, o modnym wzornictwie (kwadratowa wyspa aparatu), z dużym 

ekranem o przekątnej 6,5 cala.  

 

C11 kryje w sobie ośmiordzeniowy procesor Helio G35, który sprawdzi się nawet przy 

bardziej intensywnym użytkowaniu. Atutem jest tu również bateria 5000 mAh. W 

promocji dostępny jest wariant 2 GB RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej. 

Atrakcyjna cena nie wyklucza przyzwoitej jakości zdjęć – smartfon ma podwójny 

aparat 13 MP. 

Cyber Monday z realme 6 oraz 6s 

Maraton promocyjny realme kończą oferty poniedziałkowe dla dwóch smartfonów z 

serii 6. Oficjalny sklep realme za pośrednictwem Allegro zaoferuje ponad 30% 

przecenę na realme 6s. Smartfon będzie można kupić już za 599 złotych. 



 

Co oferuje model 6s? Wydajny procesor MediaTek Helio G90T w duecie z 90 Hz 

wyświetlaczem LCD IPS o przekątnej 6,6 cala. Taki tandem w zupełności wystarczy 

do swobodnego grania nawet w najbardziej wymagające gry mobilne. realme 6s to 

również 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej i szybkie ładowanie 30 W, które 

pozwoli uzupełnić baterię w 60 minut. Smartfon ma również poczwórny 48 MP aparat 

główny oraz 16 MP oczko do selfie. 

 

Końcowym akcentem tegorocznych promocji realme będzie oferta x-kom na realme 6 

w wariancie 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Pojawi się już w najbliższy 

poniedziałek i będzie bardzo atrakcyjna. Znajdziemy w nim ten sam sprawdzony 

zestaw podzespołów co w modelu 6s oraz nieco bardziej zaawansowany aparat 

główny 64 MP – idealny dla osób, które szukają niedrogiego smartfonu o większych 

możliwościach foto.  

Warto nadmienić, że wszystkie oferty promocyjne realme są ograniczone ilościowo. 

Nawet te, które w kalendarzu rozplanowane zostały na dłużej niż jeden dzień. 

Lista wszystkich ofert promocyjnych realme (Black Friday oraz Cyber Monday): 

• realme 6 Pro (6/128) w x-kom za 949 złotych z kodem bfx2020 (27.11): 

https://www.x-kom.pl/p/602300-smartfon-telefon-realme-6-pro-6128gb-

lightning-blue.html 

https://www.x-kom.pl/p/602300-smartfon-telefon-realme-6-pro-6128gb-lightning-blue.html
https://www.x-kom.pl/p/602300-smartfon-telefon-realme-6-pro-6128gb-lightning-blue.html


 

• realme Watch 1 w x-kom za 159 złotych z kodem bfx2020 (27.11): 

https://www.x-kom.pl/p/572585-smartwatch-realme-watch-1-black.html 

• realme 5i (4/64) w Neonet za 549 złotych (27.11-3.12): 

https://www.neonet.pl/smartfony/realme-5i-4-64-gb-niebieski.html 

• realme C11 (2/32) w serwisie Allegro, oficjalny sklep realme, za 399 złotych 

(27-30.11): https://allegro.pl/oferta/wkrotce/realme-c11-6-5-2-32gb-dsim-

5000mah-lte-szary-9942447948 

• realme 6 (4/128) w x-kom. Promocja pojawi się już wkrótce (30.11): 

https://www.x-kom.pl/p/552053-smartfon-telefon-realme-6-4128gb-comet-

blue-90hz.html 

• realme 6s (4/64) w serwisie Allegro, oficjalny sklep realme, za 599 złotych 

(30.11). Oferta pojawi się już wkrótce! 
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Kontakt dla mediów: 
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Mobile: +48 666 300 054 

Email: n.malinowska@planetpartners.pl   
 

Michał Chrobot 

PR Consultant 

 

Mobile: +48 721 545 911 

Email: m.chrobot@planetpartners.pl   

 

 

 

O marce realme: 

realme to marka technologiczna, którą 4 maja 2018 r. stworzył Sky Li. Ambicją realme jest 

wyznaczenie trendów i dostarczanie młodym ludziom produktów, gwarantujących 

niezapomniane wrażenia. Smartfony oraz urządzenia IoT od realme wyróżniają się nie tylko 

designem czy wydajnością, ale również przystępnymi cenami.  

W globalnym zestawieniu smartfonowych marek realme zajmuje 7. miejsce i jest obecnie 

najszybciej rozwijającym się producentem. Marka jest obecna w 61 krajach, a na 13 rynkach 

należy do ścisłego TOP 5. We wrześniu 2020 r. pułap sprzedanych smartfonów realme sięgnął 

50 mln urządzeń. W Polsce realme obecne jest od kwietnia 2020 roku. 

• Strona WWW: realme.com/pl/ 

• YouTube: realme Polska 

• Facebook: facebook.com/realmePolska 

• Instagram: instagram.com/realme.polska/ 
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