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Bielsko-Biała, 08 lutego 2022 r. 

Magiczne rabaty w ofercie dewelopera. Oszczędności mogą sięgnąć nawet 

73 tys. zł!   

Jeden z największych polskich deweloperów cyklicznie stawia przed swoimi klientami 

atrakcyjne promocje. Tym razem specjalną ofertą objęta została pula 300 mieszkań  

w miastach całej Polski. Jesteście ciekawi, ile można zaoszczędzić wybierając mieszkanie 

z oferty Grupy Murapol? Przeczytajcie!   

Promocyjna oferta, w której deweloper stawia przed klientami magiczne bonusy, dostępna jest 

w 15 miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, 

Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce oraz Wrocławiu. 

Rabaty na nowe mieszkania można zyskać wybierając z 21 inwestycji komercjalizowanych 

obecnie przez dewelopera. 

- Decydując się na zakup lokalu z promocyjnej puli, którą oferujemy w lutym, zaoszczędzić 

można nawet 73 tys. zł. Z doświadczenia wiemy też, że równie ważnym dla naszych Klientów 

jest zakup miejsca do parkowania. Dlatego w aktualnej ofercie dodatkowym bonusem  

w wybranych inwestycjach jest też prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, 

a gdy dotyczy to większych  lokali mieszkalnych to w niektórych przypadkach nawet z dwóch. 

Proponujemy zarówno zewnętrzne parkingi, jak i te w wewnętrznych garażach, tak aby każdy 

Klient dopasował promocyjną ofertę do własnych indywidualnych potrzeb – mówi Łukasz 

Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży Murapol SA. 

Postaw na nowoczesne rozwiązania  

Grupa Murapol to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem. Spółka zrealizowała już  

71 wieloetapowych inwestycji nieruchomościowych w całej Polsce, w których powstało 336 

budynków z ponad 21 tys. lokali zamieszkałymi przez ok 63 tys. osób! W standardzie 

oferowanych projektów deweloper stawia przed klientami nowoczesne rozwiązania, jak  

np. możliwość korzystania z smart home w mieszkaniach. Dzięki technologii użytkownicy mogą 

zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie sterować urządzeniami elektrycznymi, zaworami 

wody czy ogrzewaniem w mieszkaniu. Lokale wyposażone są również w pakiety antysmogowe, 

chroniące mieszkańców przed smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, alergenami  

czy owadami. Na terenie swoich osiedli Grupa Murapol instaluje również stacje ładowania 

pojazdów elektrycznych czy wygodne stojaki dla fanów jednośladów. 

Jak skorzystać z aktualnej promocji na mieszkania od dewelopera? Listę lokali objętych 

promocją w wybranym mieście można poznać, wypełniając formularz na stronie internetowej 

Grupy Murapol.    
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Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych 

w Polsce pod względem liczby sprzedanych mieszkań oraz mieszkań przekazanych klientom.  

Od początku swojej działalności w 2001 r. Grupa Murapol zrealizowała 71 wieloetapowych inwestycji 

nieruchomościowych, w których powstało 336 budynków z ponad 21 tys. lokalami zamieszkałymi przez 

ok 63 tys. osób.  

Wyróżnikiem Grupy jest najbardziej zdywersyfikowana wśród deweloperów mapa inwestycji. Na koniec 

września br. GK Murapol była obecna w 16 miastach, zarówno na największych rynkach mieszkaniowych 

w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy aglomeracji śląskiej, jak również  

w miastach regionalnych, takich jak Bydgoszcz i Toruń.  

Od I kwartału 2020 r. większościowym akcjonariuszem Murapolu jest AEREF V PL Investment S.à r.l. – spółka 

należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management Corporation, wiodącego globalnego 

menedżera w obszarze inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private 

equity i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Capital Partners.  

W 2021 r. Grupa Murapol uruchomiła nową linię biznesową, polegającą na budowie lokali  

z przeznaczeniem na rzecz instytucjonalnego wynajmu mieszkań, realizowaną w ramach współpracy 

nawiązanej ze swoim znaczącym akcjonariuszem. 

Grupa Murapol posiada zintegrowany model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz 

organizacji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektów nieruchomościowych – od 

pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, 

zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe. 

Murapol, wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju, włącza do swojej działalności inicjatywy 

związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz zagadnieniami ładu korporacyjnego (ESG). 

Grupa stara się optymalizować zużycie surowców, wykorzystuje nowe technologie i wdraża 

energooszczędne rozwiązania. Firma angażuje się także w różne formy działalności społecznej, 

charytatywnej czy sportowej, wspierając zarówno sport profesjonalny, jak i projekty propagujące 

aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.  

Murapol został wielokrotnie doceniony za swoją działalność deweloperską, otrzymując m.in. w obszarze 

zielonego budownictwa nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards, 

Housemarket Silesia Awards w kategoriach Osiedle przyjazne rodzinie oraz Osiedle mieszkaniowe. W 2020 

roku Grupa zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Deweloperów Mieszkaniowych, 

organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Spółka jest także laureatem konkursu Najwyższa Jakość 

Quality International 2021 w kategorii Produkt Najwyższej Jakości – przyznanej dla wielorodzinnych 

inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Grupę Murapol. 
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