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VIKTIG: INFORMATION OM BATTERIERNA

BEHÅLL DEN HÄR INFORMATIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 
BATTERIERNA BÖR ALLTID BYTAS UT AV EN VUXEN PERSON.

VARNING:
1. Se till att dessa batterier, liksom alla andra små föremål, är utom 

räckhåll för mindre barn. Sök omedelbart läkarhjälp om någon skulle 
råka svälja ett batteri.

2. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd enbart de batterier som 
anges och se till att du sätter i dem på riktigt sätt så att 
+ och – polerna stämmer överens. 

3. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller standardbatterier med 
alkaliska batterier.

4. Avlägsna svaga eller uttjänta batterier från produkten.

5. Avlägsna batterierna från produkten om du under en längre tid inte ska 
leka med den.

6. Kortslut inte batteripolerna.

7. Om produkten orsakar eller påverkas av elektriska störningar ska den avlägsnas 
från annan elektrisk utrustning. Starta om (stäng av och slå på igen eller ta ur 
och sätt i batterierna) om det behövs.

8. ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER: Blanda aldrig denna typ med andra 
sorters batterier. Tag alltid bort återuppladdningsbara batterier från produkten 
före återuppladdning. Ladda alltid batterierna under överinseende av en vuxen 
person. FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN 
DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING.

Den här produkten och dess batterier ska avfallshanteras 
separat på din lokala återvinningscentral. Kasta dem inte 
i hushållsavfallet.

Duracell och deras logotyp är varumärken som tillhör Procter & Gamble och används med tillstånd.
© 2013 Procter & Gamble. Med ensamrätt. 

Namnen och logotyperna HASBRO GAMING och MONOPOLY, spelplanens utformning, de fyra hörnrutorna, 
namnet och fi guren MR. MONOPOLY, samt alla karakteristiska inslag på planen och spelpjäserna är varumärken 
som tillhör Hasbro för sina fastighetsaff ärsspel och speltillbehör.

© 1935, 2013 Hasbro. Med ensamrätt. 

Tillverkad av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Representerad av: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.

Hasbro Nordic Consumer Services.

Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup, Denmark. 020 79 43 91. hasbrodk@hasbro.dk

Behåll den här informationen för framtida bruk. Färger och detaljer kan avvika från det som visas på bild.

www.hasbro.se 1113A7444106 Aa

EN STJÄRNSKRUVMEJSEL 
MEDFÖLJER INTE BEHÖVS 
FÖR ATT SÄTTA I BATTERIERNA.
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c Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer c BRA
N

D

INNEHÅLL
1 spelplan

28 lagfartskort

16 Chans-kort

16 Allmänning-kort

32 hus

12 hotell

4 spelpjäser

2 tärningar

1 elektronisk bankenhet

4 elektroniska bankkort

ÅLDER

2-4
SPELARE8
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2 Blanda Allmänning-korten och lägg dem i 

en hög med framsidan nedåt.

3 Blanda Chans-korten och lägg dem 

i en hög med framsidan nedåt.

5

Placera de två vita tärningarna 

bredvid spelplanen. 

4

FÖRBEREDELSER
1 Utse en person som läser upp de 

här reglerna för alla spelare.

Välj ut en spelare som sköter banken.

(Bankiren kan också spela.)

Bankiren tar hand om:

Den elektroniska enheten
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SPELA!
Så här vinner man

Flytta runt på spelplanen och köp så många egendomar som 

möjligt (gator, stationer och statliga verk). Ju fl er du äger, desto 

mer hyra kan du inkassera. Sätt in det du tjänar i den elektroniska 

enheten! Den spelare som har kvar pengar efter att alla andra har 

gått i konkurs vinner spelet!

Vem börjar?

Spelarna slår båda tärningarna. 

Den som slår högst siff ra får börja.

När det är din tur

1 Slå båda tärningarna.

2 Flytta fram så många rutor som tärningarna visar.

3 Var hamnade du?

Titta i avsnittet RUTOR PÅ SPELPLANEN på sidan 6.

4 Behöver du betala eller få pengar?

Titta i avsnittet BANKENHET på sidan 4.

5 Om du slog lika får du slå om och fl ytta en gång till. 

Se upp! Om du slår lika tre gånger i rad måste du gå i fängelse!

6 Din tur är slut. 

Spelaren till vänster om dig får fortsätta.

Sätt i batterierna i enheten. 

Se bilden på baksidan. 

Enheten slås automatiskt 

på när batterierna sätts i.

Alla spelare väljer en spelpjäs, 

placerar den på GÅ och tar 

sedan ett bankkort med 

samma färg. Varje kort 

är laddat med a15M!

6

7

Hus

Hotell

Lagfartskort

Auktioner
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BANKENHET
Det kan bara visas fem siff ror i displayen på bankenheten. Därför visas t.ex. 100 000 som 100K och 1 000 000 som 

1M. På grund av det här måste du ange beloppen exakt som de står på lagfarts-, Chans- och Allmänning-korten. 

Tryck på valfri knapp eller sätt i ett kort när spelet ska börja. Alla spelare har från början ett saldo på A15M. 

När bankiren sätter i ett kort i enheten visas kortnumret (1, 2, 3 eller 4) följt av spelarens aktuella saldo.

Miljon

Du måste trycka på  efter 

att du angett beloppet, annars 

registreras det inte i enheten 

(t.ex. 1,1M).

BETALA TILL BANKEN

Ange beloppet och tryck sedan 

på  för att betala banken.

Avbryt/rensa

Om du trycker fel kan du trycka 

på  en gång så länge kortet 

sitter kvar i enheten. Sedan kan 

du ange rätt belopp.

INBETALNING

Ange beloppet och tryck sedan 

på  så att du får den angivna 

summan på ditt kort.

Decimaltecken/volymreglage

Om du vill reglera volymen ska du först 

ta ut alla kort ur enheten och sedan hålla 

ned -knappen. Då kommer du till 

volymalternativen. Släpp knappen när 

du tycker att enheten har rätt volym.

Tusen

Du måste trycka på  efter att du 

angett beloppet, annars registreras 

det inte i enheten (t.ex. 100K).

BETALA TILL EN ANNAN SPELARE

Använd den här knappen när en spelare 

(eller fl era) måste betala en annan spelare. 

Om du till exempel är skyldig en annan 

spelare hyra, sätter du i ditt kort och 

anger beloppet (och trycker på  eller 

 ), trycker på  och tar sedan ur 

kortet. När alla inblandade spelare har 

bidragit, sätter den spelare som ska ha 

pengarna in sitt kort och trycker på . 

Då överförs hela beloppet automatiskt till 

hans eller hennes kort! Se sidan 10.

GÅ-pil

Sätt i ditt kort och tryck på 

för att inkassera A2M varje gång 

du passerar GÅ!
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Tips till bankiren

 1 Följ alltid pilarnas riktning på korten när du sätter i korten i enheten.

 2 Kontrollera alltid att du satt i kortet åt rätt håll om det inte hörs något pip från enheten när du sätter i det. 

Det kan också bero på att du ställt in så låg ljudvolym att enheten inte låter alls!

 3 Enheten går över i viloläge efter 30 sekunder om den inte används. Sätt i ett kort eller tryck på valfri knapp 

när du vill aktivera den igen.

 4 Det högsta beloppet som kan anges åt gången A20M och det minsta är A10K. 

5 Kom ihåg att om du inte trycker på  eller  så sätts inga pengar in på eller tas ut från kortet.

 6 Om du gör fel och har tagit ut kortet ur enheten måste du sätta i kortet igen och göra om åtgärden så att du får 

rätt saldo.

 7 Om du vill starta ett nytt spel ska du ta ut alla kort ur enheten och hålla ned knappen  tills du hör ett pip. 

Saldona återställs till startsumman A15M.

 8 Mer information om hur du använder bankenheten fi nns på sidan 10.

Obs! Om dina pengar tar slut går du i konkurs och är ute ur spelet!

BÖRJA SPELA

Det här är allt du behöver veta, nu är det dags att börja spela!

Läs mer i RUTOR PÅ SPELPLANEN när du hamnar på de olika rutorna.
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Egendomar
Lediga egendomar

När du hamnar på en gata, station eller statligt verk som ingen äger kan du köpa den eller 

auktionera ut den.

Vill du köpa den?

Betala det pris som står på rutan och ta lagfartskortet.

Vill du inte köpa den?

Då måste bankiren auktionera ut den. Buden startar på A100K. Alla spelare kan bjuda.

Gator som ägs

När du hamnar på en gata som ägs av en annan spelare betalar du den hyra som står på 

gatans lagfartskort.

RUTOR PÅ SPELPLANEN

Samla färggrupper och bygg hus!

Du kan inte bygga hus förrän du har en färggrupp!

•  Hyran stiger på varje gata så fort du har en grupp.

•  Om du köper hus stiger hyran ännu mer!

•  Och senare kan du uppgradera till hotell!

(Mer information fi nns i avsnittet BYGGNADER på sidan 8.)

Stationer som ägs

När du hamnar på en station som ägs av en annan spelare betalar du hyra till spelaren. Hyran bestäms 

av hur många stationer spelaren äger.

Stationer 1 2 3 4

Hyra A250K A500K A1M A2M

Statliga verk som ägs

När du hamnar på ett statligt verk som ägs av en annan spelare betalar du hyra till spelaren. Slå båda 

tärningarna igen för att bestämma hyresbeloppet. Om spelaren bara äger ett statligt verk blir hyran fyra 

gånger värdet på de slagna tärningarna, multiplicerat med 10 000. Om spelaren äger båda de statliga 

verken blir hyran tio gånger värdet på de slagna tärningarna, multiplicerat med 10 000.
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Händelserutor

Hur kommer jag ut ur fängelset?

Det fi nns tre olika sätt:

1 Betala b500K nästa gång det blir din tur. Slå sedan tärningarna och gå som vanligt.

2 Använd ett Du slipper ut ur fängelset-kort nästa gång det är din tur om du har ett (eller köp ett från en 

annan spelare). Lägg kortet underst i rätt hög, slå sedan tärningarna och fl ytta.

3 Slå lika med tärningarna nästa gång det är din tur. Om du gör det så är du fri! Använd kastet för att fl ytta. 

Du kan försöka slå lika tre gånger. Om du inte har slagit lika tredje gången det är din tur när du är i fängelset 

ska du betala A500K till banken och använda sista kastet för att fl ytta antalet steg som tärningarna visar.

GÅ

Om du hamnade på eller passerade rutan GÅ när du fl yttade, sätter du i kortet i enheten och trycker 

på knappen  för att inkassera A2M.

Inkomstskatt/Lyxskatt

Sätt i ditt kort, ange beloppet som står i rutan och tryck på knappen .

Fri parkering

Ta det lugnt! Ingenting händer.

Bara på besök

Oroa dig inte. Om du hamnar här ställer du spelpjäsen på Bara på besök-delen.

Chans/Allmänning

Ta det översta kortet i motsvarande hög och gör direkt det som står på kortet. Lägg sedan det 

använda kortet underst i högen.

Gå i fängelse

Flytta genast din spelpjäs till I fängelse-rutan! Du får inte inkassera A2M om du passerar GÅ. 

Sedan är din tur över. Du kan fortfarande kräva in hyra, lägga bud vid auktioner, köpa hus och 

hotell, inteckna egendomar och göra aff ärer när du sitter i fängelse.

A74441060_Monopoly_EB_I.indd 7A74441060_Monopoly_EB_I.indd   7 11/11/2013 12:1711/11/2013   12:17



1113A7444106  Aa MONOPOLY E-Banking REFRESH      Instructions  (SE)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: A74441060_Monopoly_EB_I.indd

8

Hus

Så fort du har fått en färggrupp kan du 

börja bygga hus. Du måste inte vänta tills 

det blir din tur. 

Betala priset som står på lagfartskortet till banken och 

placera ett hus på gatan.

Bygg jämnt. Du kan inte bygga ett andra hus på en gata 

förrän du har byggt ett hus på var och en av gatorna i 

färggruppen. Du får bara ha fyra hus på en gata.

Hotell

När du har fyra hus på en gata kan du 

betala och uppgradera till ett hotell.

Betala hotellkostnaden som står på 

lagfartskortet, lämna tillbaka de fyra husen till banken 

och placera ett hotell på gatan.

Du får bara ha ett hotell per gata. Du kan inte lägga till 

fl er hus.

Finns det inte nog många byggnader?

Om fl era spelare vill ha det sista huset eller hotellet måste 

bankiren auktionera ut det. Buden startar på A100K.

Finns det inga byggnader kvar?

Du kan inte köpa någon byggnad förrän en annan spelare 

säljer tillbaka sina.

Du kan inte bygga på en gata om någon av gatorna i 

samma färggrupp är intecknad.

Auktioner

Om du hamnar på en ledig gata, station eller statligt 

verk och du inte vill köpa den, måste bankiren 

auktionera ut den.

1. Bankiren startar auktionen genom att erbjuda rutan 

för A100K.

2. Alla kan höja budet med så lite som A10K åt 

gången (även bankiren och spelaren som hamnade 

på rutan).

3. Den som bjuder högst vinner auktionen, betalar till 

banken och tar lagfartskortet.

Vad händer om ingen vill köpa?

Det gör inget. Ingen behöver betala något.

Aff ärer och uppgörelser

Du kan köpa, sälja och byta egendomar med andra 

spelare när som helst.

Du måste sälja alla byggnader i en färggrupp till 

banken innan du kan sälja eller byta en gata. Du kan 

inte sälja (eller byta) byggnader till en annan spelare.

Egendomar kan bytas mot pengar, andra egendomar 

och/eller Du slipper ut ur fängelset-kort. Summan 

bestäms av de spelare som gör aff ären.

En intecknad egendom kan säljas till överenskommet 

pris.

Den nya ägaren måste genast göra något av följande:

Återbetala inteckningen (betala banken 

inlösningskostnaden).

Eller behålla inteckningen (betala bara 10 % av 

inteckningsvärdet till banken nu).

BYGGNADER

A74441060_Monopoly_EB_I.indd 8A74441060_Monopoly_EB_I.indd   8 11/11/2013 12:1711/11/2013   12:17



1113A7444106  Aa MONOPOLY E-Banking REFRESH      Instructions  (SE)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: A74441060_Monopoly_EB_I.indd

9

HJÄLP! JAG KAN INTE BETALA!
Om du fortfarande har skulder har du gått i 

konkurs och är ute ur spelet!

Är du skyldig en annan spelare pengar?

Ge honom eller henne Du slipper ut ur fängelset-

kort och alla dina intecknade egendomar.

Den nya ägaren måste genast göra något 

av följande:

Betala tillbaka inteckningen (betala banken 

inlösningskostnaden).

Eller behålla inteckningen (betala bara 10 % av 

inteckningsvärdet till banken nu).

Är du skyldig banken pengar?

Lämna tillbaka alla egendomar till banken. 

Eventuella inteckningar avslutas.

Alla dina egendomar måste genast auktioneras ut. 

Lägg tillbaka alla Du slipper ut ur fängelset-kort 

underst i högen.

De andra spelarna fortsätter spela tills det 

bara fi nns en spelare kvar i spelet – vinnaren!

Försök skaff a fram pengar.

Om du är skyldig pengar och inte kan betala kan du 

försöka skaff a pengar genom att sälja byggnader 

och/eller inteckna egendomar. 

Sälja byggnader

Sälj hotell till banken för halva anskaff ningspriset 

och byt genast ut dem mot fyra hus.

Sälj hus till banken för halva anskaff ningspriset. 

Hus måste säljas jämnt fördelat i hela färggruppen.

Inteckna egendom

Om du vill inteckna en egendom måste du först 

sälja alla byggnader i dess färggrupp till banken till 

halva anskaff ningspriset. 

Om du ska inteckna en egendom vänder du 

lagfartskortet upp och ned och inkasserar 

inteckningsvärdet från banken (står på 

kortets baksida). 

Om du ska lösa en inteckning betalar du banken 

inlösningskostnaden (inteckningsvärdet + 10 %) 

och vänder sedan upp lagfartskortet.

Du kan inte begära in hyra för intecknade 

egendomar. Däremot kan den högre hyresnivån 

inkasseras på gator i en färggrupp som inte 

är intecknade.

Den högre hyran kan inkasseras på samma sätt för 

stationer och statliga verk som inte är intecknade.

21
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Mer om bankenheten
Bankiren utför alla transaktioner så att så få misstag som möjligt görs. 

Anvisningar till bankenheten fi nns på sidorna 4 och 5. Läs vidare om du 

kör fast ... 

Få pengar från banken

När? När du säljer hus och hotell, intecknar en egendom eller får pengar från banken 

via Chans- och Allmänning-kort.

Hur? Bankiren sätter i ditt kort. Ditt aktuella saldo visas. Bankiren anger det belopp 

som banken är skyldig dig och trycker på knappen . 

Pengarna sätts automatiskt in på ditt konto och bankiren tar ut ditt kort.

Få pengar från en annan spelare

När? När någon hamnar på din egendom och ska betala hyra till dig eller när en annan spelare köper 

egendomar eller ett Du slipper ut ur fängelset-kort av dig.

Hur? Bankiren sätter i den andra spelarens kort, anger beloppet han eller hon är skyldig och trycker 

på knappen . Pengarna dras från den andra spelarens konto och bankiren tar ut hans eller hennes 

kort. Bankiren sätter sedan in ditt kort och trycker på knappen . 

Pengarna sätts in på ditt konto och bankiren tar ut ditt kort.

Få pengar från fl era andra spelare

När? Om det till exempel är din födelsedag och fl er än en spelare är skyldig dig pengar.

Hur? Bankiren sätter i spelarnas kort, ett i taget, och anger det belopp som spelaren är skyldig dig. 

Varje gång man trycker på  lagrar enheten det samlade beloppet. När pengarna har dragits från 

alla spelares konton sätter bankiren in ditt kort och trycker på knappen . Hela beloppet läggs då 

till på ditt konto. Du har väldigt generösa vänner!

Betala pengar till banken

När? När du köper egendomar, hus och hotell, betalar skatt, återbetalar inteckningar och för att 

komma ut ur fängelset. Vissa Chans- och Allmänning-kort gör också att du måste betala pengar 

till banken.

Hur? Bankiren sätter i ditt kort, anger det belopp som du är skyldig och trycker på knappen .

Pengarna dras från ditt konto och bankiren tar ut ditt kort.

Knappen 
BETALA TILL 
EN ANNAN 
SPELARE

Knappen 
INBETALNING

Knappen
BETALA TILL 

BANKEN

Knappen 
INBETALNING
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1 I samband med spelförberedelserna blandar bankiren 

lagfartskorten och delar ut två kort till varje spelare. 

Spelarna ska genast betala banken priset för de 

egendomar de får. Spelet fortsätter sedan som vanligt.

2 Du behöver bara bygga tre hus (i stället för fyra) på varje 

gata i en färggrupp för att få köpa ett hotell.

3 Om två spelare går i konkurs är spelet över. Bankiren 

använder bankenheten för att lägga till de pengar som 

fi nns på alla återstående kort:

 •  Egendomar som ägs (till priset som står på spelplanen)

 •  Alla intecknade egendomar (till hälften av priset som står 

på spelplanen)

 • Hus, värderade efter inköpspriset

 •  Hotell, värderade efter inköpspriset, inklusive värdet för 

de tre husen.

4 Den rikaste spelaren har vunnit!

Tidsbestämt MONOPOLY

Det går att spela MONOPOLY Elektronisk bank snabbare. 

Bestäm en tid som spelet måste vara klart. Den som är rikast 

när tiden är ute har vunnit!

Om du redan kan MONOPOLY och vill ha ett 

snabbare spel:

SVÅRARE SPEL!
Hitta inte på och använd egna regler om 

ni vill ha ett snabbt och smidigt spel!

•  Om någon inte vill köpa egendomen han 

eller hon har hamnat på ska den alltid

auktioneras ut.

•  Låna aldrig ut pengar till andra spelare och 

kom inte överens om att ni inte ska ta ut hyra 

av varandra.

TIPS!
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