
 

Smartfon realme 8 w wersji 8/128 GB trafił do Polski. Więcej 

pamięci RAM dla jeszcze lepszej wydajności 

Warszawa, 12 października 2021 r. – realme 8 to jeden z największych tegorocznych hitów 

w ofercie marki realme. Teraz dostępny jest również w wersji z większą pamięcią RAM. 

 

 

Smartfon zadebiutował w Polsce w kwietniu i został doceniony zarówno przez media jak i 

swoich użytkowników za bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wyróżnia się znakomitym 

ekranem sAMOLED 6,4” z czytnikiem linii papilarnych, dużymi możliwościami fotograficznymi 

oraz pojemną baterią oferującą dodatkowo szybkie ładowanie 30 W. Sercem realme 8 jest 

gamingowy procesor MediaTek Helio G95, a samo urządzenie jest wyjątkowo lekkie (177 g) 

oraz smukłe (160,6 x 73,9 x 7,99 mm). Pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme 

UI 2.0. 

 

Do tej pory polscy konsumenci mogli wybierać pomiędzy wariantami 4/64 GB lub 6/128 GB. 

Na sklepowych półkach właśnie zadebiutowała najmocniejsza wersja smartfonu oferująca aż 

8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyceniona została na 1149 złotych. 

realme 8 8/128 GB można nabyć w dwóch kolorach: srebrnym z motywem Dare to Leap na 

obudowie (Cyber Silver) oraz czarnym, bez charakterystycznego sloganu marki (Punk Black).  

 

Smartfon trafił do większości sklepów z elektroniką użytkową (tzw. open market), dołączając 

do już dostępnych w ofertach partnerów wariantów pojemnościowych: 4/64 oraz 6/128 GB. 



 

Można go również kupić w obu oficjalnych sklepach internetowych marki: sklep-realme.pl oraz 

realmeshop.pl. Dostępność poszczególnych wersji kolorystycznych realme 8 8/128 GB może 

być uzależniona od bieżących dostaw smartfonów.  

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

• Media pack dla realme 8 (zdjęcia i grafiki prezentujące smartfon): 

https://bit.ly/r8_mediapack 

• realme 8 na oficjalnej stronie realme Polska: https://www.realme.com/pl/realme-8 

 

  

https://bit.ly/r8_mediapack
https://www.realme.com/pl/realme-8


 

Kontakt dla mediów: 

Natalia Malinowska 

PR Manager 

 

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 AIoT od realme wyróżniają się nie tylko 

designem czy wydajnością, ale również przystępnymi cenami.   

 

W globalnym zestawieniu smartfonowych marek realme zajmuje 6. miejsce. Jej produkty są 

obecne w 61 krajach, a na 15 rynkach należy do ścisłego TOP 5. W Polsce realme obecne 

jest od kwietnia 2020 roku, a już w drugim kwartale 2021 dołączyła do TOP 3 dostawców 

smartfonów w kraju. W niecałe trzy lata, a więc w rekordowo krótkim czasie, marka realme 

sprzedała 100 milionów smartfonów na całym świecie, co pozwoliło jej zachować tytuł 

najszybciej rozwijającego się producenta smartfonów.  

 

• Strona WWW: realme.com/pl/  

• YouTube: realme Polska  

• Facebook: facebook.com/realmePolska  

• Instagram: instagram.com/realme.polska/  
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