The philosophy of My Private
Resicence is that anyone can sell or
buy a property. But the value of a
trusted and professional real estate
practioner is the price your property
can be sold or bought.
إن فلسفتنا في ماي برايفيت ريزيدنس
هي أن أي شخص يمكنه بيع أو شراء
 لكن أهمية وجود وكيل عقاري.ملكية
موثوق وذي خبرة هو ما يحدد سعر
.الملكية المباعة أو المشتراة

Ben Schönberg
Is the managing director of the My
Private Residence in Munich Germany.
My Private Residence is one of the most
reputable Real Estate Companies in
Germany with a comprehensive service
in maintaining, estimating, buying
and selling luxury properties for your
individual needs in entire Germany.

بين شونبيرغ
هو المدير العام لماي برايفيت ريزيدنس
 وهي واحدة.في مدينة ميونخ في ألمانيا
من أشهر الشركات العقارية المرموقة في
ألمانيا فهي تقدم خدمات شاملة لتصليح
وتقييم وشراء وبيع األمالك الفاخرة لتلبية
.احتياجاتك الخاصة في كل أنحاء ألمانيا

Ben Schönberg’s success is based on his many years of real estate experience. He
is certified in estimating the exact value of a real estate property. Therefore, his
work is not based on assumptions. He is also well-known amongst arabic nations,
making frequent trips to Saudi Arabia for real estate needs and wants in entire
Germany.

عتمد
 وهو ُم.ونجاح بين شونبيرغ قائم على سنين طويلة من الخبرة في مجال العقارات
َ
. لذلك فإن عمله ليس قائماً على االفتراضات.في إعطاء قيمة الملكيات العقارية بدقة
وهو معروف أيضاً في أوساط الدول العربية من خالل رحالته إلى المملكة السعودية لتلبية
.االحتياجات والرغبات العقارية في كل أنحاء ألمانيا

My private Residence is also well known for its luxury short term and long
terrm property rental offerings for tourists from arabic nations. The rental
properties are amongst the absolute best locations in Munich and faciliate the
needs for entire families such as the penthouse located in the Maximilianstraße,
Munichs most prominent shopping district for luxury brands from all over the
world.
ويعرف ماي برايفيت ريزيدنس أيضاً بتأجير قصير األمد وطويل األمد للملكيات
ُ
 وتقع هذه الملكيات المؤجرة في أفضل المناطق في.للسائحين من الدول العربية
 كالشقق الواقعة في ماكسميليان في،ميونخ لتلبية احتياجات عائالت كاملة بسهولة
. وهي واحدة من أشهر المراكز التجارية للماركات الفاخرة من مختلف العالم،ميونخ

Regardless of your visit’s purpose to Munich. My Private
Residence makes your trip to Munich uncomplicated and an
unforgettable luxury experience.

 فإن ماي برايفيت ريزيدنس يجعل من،مهما كان سبب زيارتك لميونخ
.رحلتك تجربة مترفة ال ت ُنسى

CONTACTS

Ben Schönberg
MY PRIVATE RESIDENCES GmbH & Co. KG
Südliche-Münchner-Straße 55
82031 Grünwald
Mobile: + 49-170-6480520
Office: + 49- (0) 89-69979912
Tel: 089/69979912
www.my-private-residences.com

