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VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER
Gem venligst denne information som fremtidig reference.

Batterierne bør udskiftes af en voksen. 

ADVARSEL:
1. Som med alle andre små batterier bør disse batterier opbevares 

utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis batterierne sluges. 

2. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specifi cerede 

type, og sørg for, at polerne (+ og –) sidder rigtigt. 

3. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med alkalinebatterier. 

4. Fjern altid fl ade eller brugte batterier fra produktet. 

5. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere 

periode. 

6. Sørg for ikke at kortslutte forsyningsterminalerne. 

7. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale elektriske 

forstyrrelser eller påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og 

tænde igen eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen). 

8. GENOPLADELIGE BATTERIER: Må ikke blandes med andre typer 

batterier. Genopladelige batterier tages ud af produktet, inden du 

genoplader dem. Genopladning skal foregå under opsyn af en voksen. 

FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

Dette produkt og dets batterier skal smides særskilt væk på den lokale 

aff alds- og genbrugsstation. De må ikke smides ud sammen med 

almindeligt husholdningsaff ald.

HASBRO GAMING- og MONOPOLY-navnet og -logoet, spillebrættets 

særegne design, de 4 hjørnefelter, MR. MONOPOLY-navnet og -fi guren samt 

de særegne elementer på spillebrættet og spillebrikkerne er varemærker,

der tilhører Hasbro for dets ejendomshandlende spil og spiludstyr.

© 1935, 2015 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 

Fremstillet af: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Repræsenteret af: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, 

Middlesex, UB11 1ET. UK.
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c Spillet, hvor du kan gøre hurtige ejendomshandler c BRA
N

D

ALDER

2-4
SPILLERE8

SPILLETS FORMÅL
VÆR DEN RIGESTE SPILLER, NÅR EN ANDEN GÅR FALLIT!

SPILLEVEJLEDNING

INDHOLD:

1 spillebræt

 1 ultimativ bankenhed

 4 spillebrikker af plastik

 22 huse

 49 kort

   4 bankkort

  22 ejendomskort

  23 hændelseskort

 2 terninger
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HVAD ER NYT
I MONOPOLY ULTIMATE BANKING?

Denne udgave af MONOPOLY spilles i et højt tempo, og der er fl ere 

væsentlige regelændringer! 

Huse

Der er for det første husene. Du skal ikke først eje en farvegruppe! Så snart du køber en 

ejendom, får den et hus!

Placer huset på fi rkanten med nummer 1 på feltets farvebånd.

Dette viser lejeniveauet!

Når nogen lander på et felt, du ejer, modtager du ikke alene

leje – lejen stiger også et niveau.

Hvis du lander på et felt, du ejer, stiger huslejen også ét niveau.

Flyt huset, hver gang lejen stiger – eller falder! Der kan aldrig være 

mere end ét hus på en ejendom.

Det maksimale lejeniveau er 5, og lejen kan ikke falde til under niveau 1 (medmindre 

en ejendom returneres til banken for at betale gæld, hvorved den igen bliver ledig, og 

lejeniveauet nulstilles).

Hver ejendom har et ejendomskort, der viser alle fem lejeværdier.

Hvis du glemmer dit lejeniveau (hvor huset skal stå), kan du nemt kontrollere niveauet for 

enhver af dine ejendomme. 

• Afl æs ejendomskortet. 

•  Du skal trykke på knappen  bagefter, ellers tror enheden, at du vil købe ejendommen 

eller betale leje!

Enheden går automatisk tilbage til standardskærmen efter 10 sekunder, hvis du ikke 

trykker på knappen .

Lejeniveauer 
på spillebrættet

Lejeværdier på 
ejendomskortene

Lejeniveauet er 
2 på ejendom 
nr. 16. Flyet 
ejer den. Lejen 
er A280

Læs d
ette

  

FØ
RST!

Stigninger

Fald
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Spillebrættet

Når du ser på brættet, vil du opdage, at ejendomsnavnene svarer til det klassiske 

MONOPOLY-spil, men at der hverken er chance- eller samfundskassefelter. De er skiftet 

ud med hændelses- og stedfelter.

Hændelsesfelter er lig med et hændelseskort. Disse kort kan hæve eller sænke 

lejeniveauerne, give eller fratage dig penge eller ligefrem sende dig i fængsel!

Stedfelterne giver dig mulighed for mod betaling at fl ytte til et valgfrit ejendomsfelt på 

spillebrættet, som du så kan købe (eller hæve lejeniveauet på). 

Det er ikke muligt at lave handler i spillet, men dette felt (hvis du bruger det med omtanke) 

forbedrer dine muligheder for at samle farvegrupper.

Penge, penge, penge!

Du har formentlig også bemærket, at der ingen kontanter er i spillet. Den ultimative 

bankenhed klarer det hele for dig, nemt og hurtigt!

• Ved hjælp af bankkortene holder enheden styr på din formue (penge og ejendomme).

• Ved hjælp af ejendomskortene holder enheden styr på, hvilke ejendomme du ejer samt 

alle deres lejeniveauer.

• Ved hjælp af hændelseskortene holder enheden styr på, hvad der sker i dit nabolag!

• Der afspilles en lyd, når et kort afl æses. Hvis du ikke hører en lyd, er kortet ikke blevet 

afl æst!

MOR JER! 
Spillevejledningen kan virke overvældende, men når du har læst afsnittene 

FORBEREDELSER og SPIL, er du godt klædt på. 

Derefter kan du bare slå op og læse mere om de enkelte spilfelter, når du lander på dem.

Du kan som regel få hjælp på enhedens skærm. På side 14 fi nder du afsnittet 

“SKÆRMBILLEDER FRA ENHEDEN”.
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FORBEREDELSER
Den ultimative bankenhed

•  Sæt batterierne i enheden som vist på bagsiden af denne vejledning. Tryk derefter på en tilfældig 

knap for at tænde enheden.

•  Nulstil enheden ved at trykke på knappen  i ca. fem sekunder. Tryk derefter på en tilfældig knap for 

at tænde enheden og starte et nyt spil.

Læs disse instruktioner højt!

1 Læg hændelseskortene med forsiden nedad på spillebrættet her.

2 Sorter ejendomskortene efter farvegruppe.

3 Læg husene ved ejendomskortene.

4 Giv hver spiller: 

1 spillebrik og dens matchende bankkort.

5 Stil alle spillebrikker på START. 

6 Placer enheden midt på spillebrættet.

7 Hver spiller afl æser sit bankkort på enheden.

8 Tryk på knappen  når I er klar til at spille. 

Der sættes automatisk A1500 ind på kortene.
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SÅDAN AFLÆSER I KORTENE
Læg kortvarigt kortet på kortlæseren med stregkoden nedad.

  •  Sørg for, at kortet dækker hele kortlæseren.

  •  Du hører en lyd, hver gang enheden har udført en funktion.
Hvis du ikke hører en lyd, skal du lægge kortet på kortlæseren igen.

Du kan fi nde detaljerede oplysninger om enheden på side 14 og 15.

VIGTIGT! På side 12 kan du se, hvordan du annullerer den
seneste transaktion. Spil ikke i direkte sollys eller skarpt lys.
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Slog du 2 ens? 

Flyt spillebrikken som normalt, kast terningerne igen, og ryk endnu en gang. 

Pas på! 

Hvis du slår 2 ens 3 gange i træk, skal du i fængsel, og din tur er slut!

SPIL!
Sådan vinder du

• Køb ejendomme! Dine ejendomme er penge værd ved spillets afslutning.

• Det gælder om at have så mange penge og ejendomme som muligt, når en spiller går fallit.

• Enheden beregner alle spilleres formue og viser vinderen!

Sådan spiller du

Den yngste spiller starter, og turen går med uret rundt.

Når det bliver din tur

1 Kast begge terninger.

2 Flyt din spillebrik det antal felter, som terningerne viser, i urets retning.

3 Hvor landede du?

I afsnittet FELTER PÅ BRÆTTET i denne spillevejledning kan du se, hvad

du skal gøre, når du lander på et bestemt felt.

4 Din tur er slut. Spilleren til venstre for dig fortsætter.

Begynd spillet!

Det er alt, hvad du skal vide for at komme i gang!

Læs om felterne, efterhånden som du lander på dem …

gangang
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FELTER PÅ BRÆTTET
Ledige ejendomme (intet hus)

Når du lander på en ejendom, som ingen ejer, skal du købe den eller sætte

den på auktion!

1 Sådan køber du en ejendom

• Afl æs ejendomskortet.

 •  Afl æs dit bankkort for at købe ejendommen.

Ejendomspriserne fremgår af felterne på brættet.

Enheden trækker prisen fra din saldo, og vupti så er den din! 

 • Placer et hus på feltets niveau 1-plads.

  Hver gang nogen lander på feltet, stiger lejen!

 • Læg ejendomskortet foran dig.

2 Sådan sætter du en ejendom på auktion

Læs mere på side 13.

 På næste side kan du læse om ejede ejendomsfelter med mere!

Farvegruppe = højere leje

Det betaler sig at samle farvegrupper. Når du har købt den sidste ejendom i en 

farvegruppe, stiger lejeniveauet for alle ejendomme i gruppen øjeblikkeligt!

Hvis to eller fl ere spillere ejer gruppen, stiger lejen et niveau for hver.

Hvis én spiller ejer gruppen, stiger lejen to niveauer!

I det tilfælde lyder der en fanfare.

Husk at fl ytte husene op på det korrekte lejeniveau!

Farvegruppebonussen gives kun første gang, gruppen bliver komplet.

Tjek lejeniveauerne ved at afl æse ejendomskortene. Tryk altid på  bagefter

for at fortsætte spillet!
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Ejede ejendomme (med hus)

1 Hvis ejendommen ejes af en anden spiller, skal du betale leje!

 • Afl æs ejendomskortet.

 •  Afl æs dit bankkort.

Den korrekte leje trækkes automatisk fra din saldo og lægges til ejerens saldo. 

Enheden viser derefter ejendommens nye lejeniveau. 

 •  Flyt huset et niveau op på feltet.

Lejen stiger, hver gang en spiller lander på en given ejendom.

2 Lejen stiger, hvis du ejer den – men du skal registrere det på enheden!

 • Afl æs ejendomskortet. 

 • Afl æs dit bankkort.

  Enheden viser det nye lejeniveau. 

 • Flyt huset et niveau op på feltet.

  Lejen stiger, hver gang en spiller lander på en

  given ejendom.

Lejeniveau 
2 på H.C. 
ØRSTEDS
VEJ er A210

Helikoperen 
skylder A200

Hvis du glemmer dit lejeniveau (hvor huset skal stå), kan du nemt

kontrollere niveauet for enhver af dine ejendomme. 

• Afl æs ejendomskortet. 

•  Du skal trykke på knappen  bagefter, ellers tror enheden, at du vil købe 

ejendommen eller betale leje!

Enheden går automatisk tilbage til standardskærmen efter 10 sekunder, hvis du 

ikke trykker på knappen .

Lejeniveauet er 
2 på ejendom 
nr. 16. Flyet 
ejer den. Lejen 
er A280

Har du ingen penge?

Hvis du ikke har penge nok til at betale en gæld, vises det på enheden!

Du skal betale gælden med de ejendomme, du ejer. Læs mere på side 11.
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Hændelse

Når du lander på et hændelsesfelt, skal du tage det øverste kort fra bunken og læse det højt.

• Afl æs hændelseskortet på enheden, og følg instruktionerne på kortet. 

• Afl æs et valgfrit ejendomskort. Det behøver ikke være et af dine!

• Hvis du ikke kan udføre handlingen, skal du ikke gøre noget.

• Læg brugte hændelseskort nederst i bunken.

• Du passerer ikke START, hvis du udfører handlingen på et hændelseskort!

Sted
Når du lander på et stedfelt, kan du betale A100 og fl ytte din spillebrik til en valgfri ejendom på 

brættet. Du kan købe den eller hæve lejeniveauet, hvis du allerede ejer den! Du kan også vælge 

ikke at gøre noget.

1 Hvis du vil fl ytte, skal du trykke på , indtil ikonet  vises.

2 Afl æs dit bankkort for at betale de A100.

3 Flyt brikken til et ejendomsfelt på brættet.

4 Afl æs den pågældende ejendoms ejendomskort.

5 Afl æs dit bankkort. 

Hvis du køber ejendommen, skal du placere et hus på niveau 1. Hvis du allerede ejer 

den, hæves lejeniveauet, når du afl æser dit bankkort. Flyt huset ét niveau op!

Bemærk: Hvis du passerer START, modtager du ikke A200.

Nogle hændelser påvirker også dine naboer! “Naboer” er naboejendommene, uanset om det er 

ejendommen, der ligger om hjørnet eller et felt væk. Ændringer, der følger af hændelseskort, gælder kun 

for ejede ejendomme. Hvis naboejendommene er ledige, påvirkes kun det ejendomskort, der afl æses.

Eksempelvis er naboerne til Godthåbsvej (nr. 5) Falkoner Allé (nr. 4) og Strandboulevarden (nr. 6) – men 

kun hvis de har en ejer!

Og husk, at du kan være nabo til dig selv!

På næste side kan du se, hvordan du slipper ud af fængslet med mere! 
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START

Du modtager A200 fra banken, hver gang du passerer eller lander på START.

Tryk på  så ikonet t vises. Afl æs dit bankkort for at få dine penge!

Gratis parkering

Tag det helt roligt, hvis du lander her. Der sker ikke noget.

På besøg

Bare rolig! Hvis du lander her, skal du bare stille din spillebrik på ’På besøg’.

Gå i fængsel

Flyt din spillebrik hen på fængselsfeltet med det samme. Du passerer ikke START.

Du modtager ikke A200. Din tur er slut.

Du kan ikke opkræve leje* eller byde på auktioner, mens du er i fængsel.

* Du må ikke afl æse nogen af dine ejendomskort, når du er i fængsel, og lejeniveauet 

stiger ikke, hvis nogen lander på en ejendom, du ejer. Lejeændringer som følge af 

hændelseskort kan dog påvirke en ejendom, du ejer, mens du er fængsel.

Hvordan slipper jeg ud af fængslet? 
Du har 2 muligheder:

1 Betal B100 i starten af din næste tur. Tryk på , indtil ikonet  vises, og afl æs 

derefter dit bankkort. Raslen! Du er nu fri og kan slå og fl ytte som normalt!

2 Slå 2 ens, næste gang det er din tur. Gør du det, er du fri! Brug kastet til at fl ytte og 

udføre feltets handling, men din tur er slut efterfølgende. 

Du kan bruge op til 3 ture til at forsøge at slå 2 ens. Hvis du ikke slår 2 ens med dit 

3. slag, når du er i fængsel, skal du betale A100 (se ovenfor) og derefter rykke det 

antal øjne, du slog i sidste forsøg.

Se afsnittet Hvis du skylder banken penge på næste side, hvis du ikke har penge 

nok til at komme ud af fængslet.
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Hvad sker der, hvis jeg løber tør for penge?

1 Enheden beregner automatisk, om du har penge nok til at betale en gæld, når du 

afl æser dit bankkort. 

2 Først betaler kortet med de penge, du har, men hvis det ikke er nok, må du betale 

resten af gælden med en eller fl ere af de ejendomme, du ejer.

3 Ejendomsværdien er den købspris, der er trykt på brættet. Vælg den eller de 

ejendomme, du vil indløse.

Hvis du skylder en anden spiller penge, skal du:

•  Afl æse det nødvendige antal ejendomskort, indtil du har betalt gælden.

•  Lade huset stå på ejendommen (på det nuværende lejeniveau) og give 

ejendomskortet til den anden spiller. 

Hvis du skylder banken, skal du:

•  Afl æse det nødvendige antal ejendomskort, indtil du har betalt gælden.

•  Fjerne huset fra ejendommen og returnere ejendomskortet. Ejendommen er nu ledig 

og kan købes, næste gang en spiller lander på feltet.

4 Et eventuelt overskydende beløb indsættes på dit bankkort. Kontroller din saldo.

5 Hvis du ikke har penge eller ejendomme nok til at betale leje eller en afgift, er du 

gået FALLIT, og SPILLET ER SLUT!

Helikoperen 
skylder A200
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SÅDAN VINDER DU!
• Den, der har den største formue (penge og ejendomme), når en spiller går konkurs, har vundet!

•  Enheden beregner automatisk alle spilleres slutstilling ud fra deres samlede penge- og 

ejendomsværdier (til købsprisen). 

• Vinderen bliver derefter afsløret og fejret!

Bemærk: Hvis en spiller går fallit over for en anden spiller, bliver en eventuel gæld godtgjort af banken 

og pengene regnet med i den endelige formue.

Er resultatet uafgjort?

Hvis det ender uafgjort efter den første formueberegning, vinder spilleren, der har ejendommen med 

den højeste værdi (købspris) på brættet (f.eks. slår en spiller, der ejer et mørkeblåt felt, en spiller, der ejer 

et grønt felt).

ANNULLER DEN SENESTE TRANSAKTION
Følgende transaktioner kan annulleres:

• Betale leje

• Købe en ejendom

• Modtage penge efter at have passeret START

• Betale for at komme ud af fængslet

• Betale afgift for stedfeltet

Transaktioner vedrørende hændelseskort kan IKKE annulleres.

På standardskærmen skal du trykke på knapperne  og  og holde dem nede i ca.

5 sekunder. Du hører en lyd, og de relevante oplysninger (saldo og/eller ejerskab) ændres.

Det er kun den seneste transaktion, der kan annulleres.

Hvis du får gæld, kan du ikke annullere den seneste transaktion.
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Auktioner

Hvis en spiller lander på en ledig ejendom og ikke ønsker at købe den til den pris, der står på brættet, 

skal den sættes på auktion.

Alle spillere kan byde, også spilleren, der oprindeligt landede på feltet. 

Husk, at du ikke kan byde på auktioner, hvis du er i fængsel!

Sådan gør du:

1 Kontroller, hvor mange penge du har!

2 Afl æs det ejendomskort, du vil sætte på auktion.

3 Tryk på knappen , så ikonet vises.

 Du skal være opmærksom på følgende, inden du starter auktionen:

 •  Auktionen gennemføres på tid, så du skal være hurtig!

 •  Tryk på  for at byde. 

Buddet øges med A20, hver gang du trykker på knappen . 

Sig beløbet højt, hver gang du trykker på knappen.

 •  Den, der har afgivet det sidste bud, når timeren er løbet ud, skal købe

ejendommen til den pris, der vises på skærmen.

4 Er du klar? Tryk på , så starter auktionen automatisk. Byd!

5 Når auktionen er slut, skal den med det vindende bud afl æse sit bankkort for at

købe ejendommen.

6 Læg ejendomskortet foran dig.

Stil et hus på feltet.

Hvad sker der, hvis ingen vil have den?

Det er helt fi nt. Tryk på knappen  for at fortsætte.

Hvad sker der, hvis timeren løber ud, før nogen har afgivet et bud?

Afl æs ejendomskortet igen, og genstart auktionen!

20!
40!

60!
80!
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SKÆRMBILLEDER FRA ENHEDEN På side 12 kan du se, hvordan du 
annullerer den seneste transaktion.

Start

Startskærmen viser, at der (i dette 

spil) er tre spillere, der alle har afl æst 

deres bankkort og fået en startsaldo 

på A1500.

Ledig ejendom

Krystalgade (ejendom nr. 16)

koster A260.

Ejet ejendom

Flyet ejer Krystalgade. Lejeniveauet

er 2, så lejeværdien er A280.

Afslut

Tryk på knappen , når den

vises, for at komme tilbage

til standardskærmen. 

Denne funktion annullerer ikke

nogen betalinger og kan kun

vælges, når ✖ vises på skærmen.

Standard-/startskærm

Standard-/startskærmen viser alle 

spillerikoner og deres banksaldoer.

Lejestigning for farvegruppe

Den gule gruppe er netop blevet 

komplet. Den ejes af to eller fl ere 

spillere. Krystalgade blev købt som 

den sidste, og dens lejeniveau er 

2. Studiestræde er på lejeniveau 3, 

mens Fiolstræde er på lejeniveau 4.

START

Modtag A200. 

Se side 10.

Sted

Betal A100, og fl yt til

et valgfrit ejendomsfelt.

Se side 9.

Fængsel

Betal A100 for at komme

ud af fængslet.

Se side 10.
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Når du ser disse skærme og hører gentagne bip, venter enheden 
på et kort for at kunne gennemføre en transaktion. Skynd dig: 
Den vender tilbage til standardskærmen, hvis du tager dig
for god tid.

Bankkort skal afl æses

Det sidste af tre skærme.

Ejendomskort skal afl æses

Det sidste af tre skærme.

Auktioner

Startskærmen for auktioner viser alle 

spillernes saldoer.

Skærmen for en igangværende 

auktion viser nedtællingscirklerne 

øverst: 4, 3, 2 og 1.

Der høres desuden en nedtællingslyd.

Tiden er snart udløbet. Ejendommen 

er ved at blive solgt til A160.

Se side 13.

Forgældet

Helikopteren har en gæld på A200. 

Helikopteren skal beslutte, hvilke 

ejendomme der skal overdrages for

at betale gælden.

Vinderen

Bilen vinder med A9520, efter at 

skibet er gået fallit.

Sæt spillet på

Når enheden ikke har været 
brugt i fem minutter, går den 
i standby. Væk den ved at 
trykke på en tilfældig knap. 
Et spil, der er sat på pause, 

kan genoptages.

Nyt spil/nulstil

Tryk på knappen , og hold 
den nede i ca. fem sekunder 
for at slukke enheden. Tryk 
derefter på en tilfældig knap 
for at starte et nyt spil.

Lydstyrke

Tryk på knapperne  og
, og hold dem nede for

at indstille lydstyrken.

Brug enten knappen  eller 
 for at vælge én af de fi re 

lydstyrkeindstillinger. Tryk på 
 for at bekræfte.

1. 2. 3.


