
x2
«AAA» ή LR03 1,5V

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΔΕΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

1013A7444110  Aa MONOPOLY E-Banking REFRESH      Instructions  (GK)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: A74441100_Monopoly_EB_I.indd

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

KΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
H ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

ΠPOΣOXH:
1. Όπως και με όλα τα μικρά αντικείμενα, οι μπαταρίες αυτές θα πρέπει 

να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης 
αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.

2. Aκολουθήστε προσεκτικά τις οδηγέες. Xρησιμοποιείτε μόνο τις 
ενδεδειγμένες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει 
σωστά, σύμφωνα με τις ενδείξεις + και – των πόλων. 

3. Mην αναμειγνύετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες, ή στάνταρ 
(άνθρακα-ψευδαργύρου) με αλκαλικές μπαταρίες.

4. Bγάζετε πάντα τις άδειες ή “πεσμένες” μπαταρίες από το προϊόν.

5. Aφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν, αν δεν πρόκειται να το 
χρησιμοποιήσετε για αρκετό χρονικό διάστημα.

6. Oι πόλοι παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

7. Kατά την περίπτωση που το προϊόν προκαλέσει ή επηρεαστεί από 
τοπική ηλεκτρική παρεμβολή,συνίσταται η απομάκρυνσή του από τις 
υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές. Eπανεκκινήστε (κλείστε και ξανανοίξτε 
ή αφαιρέστε και επανατοποθετήστετις μπαταρίες) αν χρειαστεί.

8. EΠANAΦOPTIZOMENEΣ MΠATAPIEΣ: μην τις αναμειγνύετε ποτέ με 
άλλους τύπους μπαταριών. Oι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει 
να αφαιρούνται από το προϊόν πριν την επαναφόρτισή τους. 
Eπαναφορτίστε τις μ παταρίες κάτω από την επίβλεψη ενηλίκα. 
MHN EΠANAΦOPTIZETE AΛΛOYΣ  TYΠOYΣ MΠATAPIΩN.

Το προϊόν αυτό και οι μπαταρίες του πρέπει να απορριφθούν 
ξεχωριστά στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης. Μην τα 
πετάτε στον οικιακό σας κάδο απορριμάτων.

Η Duracell και τα λογότυπα της είναι εμπορικά σήματα της Procter & Gamble και χρησιμοποιούνται με έγκριση. © 2013 Procter & Gamble. All Rights Reserved. 

Οι επωνυμίες HASBRO GAMING και MONOPOLY και τα λογότυπα, το χαρακτηριστικό σχέδιο του ταμπλό, τα τέσσερα τετράγωνα στις γωνίες, το όνομα και ο 
χαρακτήρας του MR. MONOPOLY, καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ταμπλό και μέρη του παιχνιδιού είναι εμπορικά σήματα της 
Hasbro για το παιχνίδι αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών της και τον εξοπλισμό του.

© 1935, 2013 Hasbro. All Rights Reserved. 

Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

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

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, Μαρούσι – ΤΚ 15126, Αθήνα – 
Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά.
Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.

www.hasbro.gr 1013A7444110 Aa

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 
ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ).

A74441100_Monopoly_EB_I.indd 12A74441100_Monopoly_EB_I.indd   12 22/10/2013 12:5522/10/2013   12:55



1013A7444110  Aa MONOPOLY E-Banking REFRESH      Instructions  (GK)

Originator: Ped Approval: Final ROD: 00.00 File Name: A74441100_Monopoly_EB_I.indd

c Γρήγορο Επιτραπέζιο Παιχνίδι Αγοραπωλησίας Ιδιοκτησιών c

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Ταμπλό Παιχνιδιού

28 Κάρτες Τίτλων Ιδιοκτησίας

16 Κάρτες Εντολής

16 Κάρτες Απόφασης

32 Σπίτια

12 Ξενοδοχεία

4 Πιόνια

2 Ζάρια

1 Ηλεκτρονική Τραπεζική Μονάδα

4 Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Κάρτες

ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

2-42-4
ΠΑΙΚΤΕΣΠΑΙΚΤΕΣ8

BRA
N

D
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2 Ανακατέψτε τις κάρτες Αποφάσεων 

και τοποθετήστε τις ανάποδα εδώ.

3 Ανακατέψτε τις κάρτες Εντολών και 

τοποθετήστε τις ανάποδα εδώ.

5

Τοποθετήστε τα δύο άσπρα 

ζάρια δίπλα στο ταμπλό. 

4

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

1 Επιλέξτε κάποιον να διαβάσει δυνατά 

τους κανόνες σε όλους τους παίκτες.

Διαλέξτε έναν παίκτη για να είναι 

ο Τραπεζίτης.

(Και ο Τραπεζίτης μπορεί να παίξει.)

Ο Τραπεζίτης είναι υπεύθυνος για:

Την Ηλεκτρονική Μονάδα
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
Ποιος είναι ο νικητής

Μετακινηθείτε στο ταμπλό και αγοράστε όσες περισσότερες ιδιοκτησίες 

μπορείτε (Οδούς, Σταθμούς και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Όσο 

περισσότερα έχετε, τόσο περισσότερα ενοίκια θα παίρνετε. Καταθέστε τα 

κέρδη σας στην ηλεκτρονική μονάδα!

Εάν είστε ο τελευταίος παίκτης που έχει κάποια χρήματα αφού όλοι οι άλλοι 

παίκτες έχουν χρεοκοπήσει, είστε ο νικητής!

Ποιος παίζει πρώτος;

Κάθε παίκτης ρίχνει τα δύο άσπρα ζάρια. 

Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη ζαριά παίζει πρώτος.

Όταν έρθει η σειρά σας

1 Ρίξτε και τα δύο άσπρα ζάρια.

2 Μετακινηθείτε όσες θέσεις φέρατε στα ζάρια.

3 Σε ποια θέση βρεθήκατε;

Ελέγξτε την ενότητα ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ στη σελίδα 6.

4 Θέλετε να πληρώσετε ή να πάρετε χρήματα;

Ελέγξτε την ενότητα Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ στη σελίδα 4.

5 Εάν φέρατε διπλές, ρίξτε ξανά τα ζάρια και κάντε έναν ακόμη γύρο. 

Προσοχή! Εάν φέρετε διπλές 3 φορές στον ίδιο γύρο, πρέπει να πάτε 

στη Φυλακή!

6 Η σειρά σας έχει τελειώσει. 

Συνεχίζει ο παίκτης που βρίσκεται στα αριστερά σας.

Εισαγάγετε μπαταρίες στη μονάδα. 

Δείτε την εικόνα στην πίσω σελίδα. 

Με αυτό τον τρόπο η μονάδα 

ενεργοποιείται αυτόματα.

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα πιόνι, το 

τοποθετεί στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ και, στη 

συνέχεια, παίρνει μια τραπεζική 

κάρτα ίδιου χρώματος. Κάθε κάρτα 

είναι φορτωμένη ήδη με a15M!

6

7

Τα Σπίτια

Τα Ξενοδοχεία

Τις Κάρτες 

Τίτλων Ιδιοκτησίας

Τους Πλειστηριασμούς
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Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Στην οθόνη της τραπεζικής μονάδας χωράνε μόνο 5 αριθμοί, για παράδειγμα, δείχνει τις 100.000 ως 100K και 1.000.000 ως 1m. Για αυτόν 

το λόγο, θα πρέπει να καταχωρήσετε αριθμούς ακριβώς όπως φαίνονται στις κάρτες Τίτλων Ιδιοκτησίας, Εντολών και Αποφάσεων. 

Πάτησε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ή τοποθέτησε την κάρτα στην εσοχή για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι. Το αρχικό υπόλοιπο κάθε 

παίκτη είναι A15m. Όταν ένας παίκτης εισάγει μια κάρτα στη μονάδα, θα εμφανιστεί ο αριθμός της κάρτας (1, 2, 3 ή 4) με το τρέχον 

υπόλοιπο του συγκεκριμένου παίκτη.

Εκατομμύριο

Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 

 μετά από οποιοδήποτε ποσό για 

να καταχωρηθεί στη μονάδα (π.χ. 1,1M).

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πληκτρολογήστε το ποσό και, στη 

συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο 

για να πληρώσετε την τράπεζα.

Ακύρωση/Απαλοιφή

Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το 

πλήκτρο  μία φορά, ενώ η κάρτα 

σας βρίσκεται ακόμη στη μονάδα και 

πληκτρολογήστε το σωστό ποσό.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Πληκτρολογήστε το ποσό, στη συνέχεια 

πατήστε το πλήκτρο  για να λάβετε 

συγκεκριμένα ποσά στην κάρτα σας.

Υποδιαστολή δεκαδικών / Ρύθμιση έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση, αφαιρέστε όλες 

τις κάρτες από τη μονάδα και, στη συνέχεια, 

πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

. Με αυτό τον τρόπο μεταβαίνετε στις 

επιλογές έντασης. Αφήστε το πλήκτρο όταν η 

ένταση στη μονάδα είναι αυτή που θέλετε.

Χιλιάδα

Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο  μετά 

από οποιοδήποτε ποσό για να καταχωρηθεί 

στη μονάδα (π.χ. 100K).

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΛΛΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο όταν ένας 

παίκτης (ή περισσότεροι) πρέπει να πληρώσει 

κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, εάν χρωστάτε 

ενοίκιο σε άλλον παίκτη, εισαγάγετε την 

κάρτα σας και πληκτρολογήστε το ποσό (στη 

συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  ή  ), 

πατήστε το πλήκτρο  και αφαιρέστε την 

κάρτα σας. Όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι παίκτες 

συνεισφέρουν χρήματα, εισαγάγετε την κάρτα 

του παίκτη στον οποίο οφείλεται το ποσό και 

πατήστε το πλήκτρο  για να πιστωθεί 

αυτόματα στην κάρτα του όλο το ποσό! 

Δείτε στη σελίδα 10.

Βέλος ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Εισαγάγετε την κάρτα σας και πατήστε το πλήκτρο 

 για να πιστώνετε A2M στο υπόλοιπό σας 

κάθε φορά που περνάτε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ!
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Συμβουλές Τραπεζίτη

 1 Όταν εισάγετε τις κάρτες στη μονάδα, να ακολουθείτε πάντα τα βέλη που υπάρχουν στις κάρτες.

 2 Εάν δεν ακουστεί ο ήχος μπιπ από τη μονάδα όταν εισάγετε μια κάρτα, βεβαιωθείτε ότι την έχετε τοποθετήσει σωστά. 

Εκτός εάν έχετε χαμηλώσει τελείως τον ήχο, οπότε η μονάδα δεν θα αναπαράγει καθόλου ήχους!

 3 Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί ύστερα από 30 λεπτά αδράνειας.  Εισαγάγετε μια κάρτα ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να 

την αφυπνίσετε.

 4 Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να εισαγάγετε πληκτρολογώντας μία φορά είναι A20M, ενώ το ελάχιστο ποσό είναι A10K. 

5 Να θυμάστε, εάν δεν πατήσετε το κουμπί  ή , η μονάδα δεν θα πιστώσει ούτε θα χρεώσει την κάρτα.

 6 Εάν κάνετε λάθος και βγάλετε την κάρτα από τη μονάδα, θα πρέπει να την τοποθετήσετε και πάλι μέσα και να επαναλάβετε τον 

υπολογισμό για να εμφανιστεί ξανά το σωστό υπόλοιπο.

 7 Για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι, αφαιρέστε όλες τις κάρτες από τη μονάδα και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

έως ότου ακούσετε ένα μπιπ. Όλα τα υπόλοιπα θα επανέλθουν στο αρχικό ποσό των A15M.

 8 Δείτε στη σελίδα 10 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τραπεζικής μονάδας.

Να θυμάστε ότι, εάν εξακολουθείτε να χρωστάτε, κηρύσσετε πτώχευση και βγαίνετε από το παιχνίδι!

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αυτά είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε, επομένως, συνεχίστε!

Κάθε φορά που σταματάτε σε μια θέση, ανατρέξτε στην ενότητα ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ για να δείτε τι σημαίνει.
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Ιδιοκτησίες
Ιδιοκτησίες που δεν ανήκουν σε κάποιον παίκτη

Όταν βρεθείτε σε μια Οδό, Σταθμό ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας που δεν ανήκει σε κανέναν, είτε αγοράστε την 

ιδιοκτησία αυτή είτε βγάλτε την σε πλειστηριασμό.

Θέλετε να την αγοράσετε;

Πληρώστε την τιμή που αναγράφεται στη θέση του ταμπλό και πάρτε την κάρτα του Τίτλου Ιδιοκτησίας.

Δεν θέλετε να την αγοράσετε;

Τότε ο Τραπεζίτης πρέπει να την βγάλει σε πλειστηριασμό. Οι προσφορές ξεκινούν από A100K. 

Όλοι οι παίκτες μπορούν να κάνουν προσφορά.

Οδοί που ανήκουν σε κάποιον παίκτη

Όταν βρεθείτε σε μία Οδό που ανήκει σε κάποιον άλλον, θα πρέπει να του πληρώσετε το ενοίκιο που αναγράφεται 

στην κάρτα του Τίτλου Ιδιοκτησίας.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

Συγκεντρώστε θέσεις με το ίδιο χρώμα για να χτίσετε Σπίτια!

Δεν μπορείτε να χτίσετε Σπίτια εάν προηγουμένως δεν έχετε συγκεντρώσει μια ομάδα 

θέσεων ίδιου χρώματος!

•  Το ενοίκιο ανεβαίνει σε κάθε Οδό εφόσον έχετε αποκτήσει μία χρωματική ομάδα.

• Εάν αγοράσετε Σπίτια, το ενοίκιο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο!

•  Αργότερα μπορείτε να αναβαθμίσετε σε Ξενοδοχεία!

(Δείτε την ενότητα ΚΤΙΡΙΑ στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες.)

Σταθμοί που ανήκουν σε κάποιον παίκτη

Όταν βρεθείτε σε ένα Σταθμό που ανήκει σε κάποιον άλλον παίκτη, πληρώστε του ενοίκιο. Το ενοίκιο εξαρτάται από τον αριθμό 

των Σταθμών που έχει ο παίκτης στην κατοχή του.

Σταθμοί 1 2 3 4

Ενοίκιο A250K A500K A1M A2M

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που ανήκουν σε κάποιον παίκτη

Όταν βρεθείτε σε μια θέση Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας που ανήκει σε κάποιον άλλον παίκτη, πληρώστε του ενοίκιο. Ρίξτε και 

τα δύο ζάρια ξανά για να αποφασίσετε το ποσό του ενοικίου. Εάν ο ιδιοκτήτης έχει 1 Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας, το ενοίκιο είναι 

4 φορές η ζαριά που φέρατε επί 10.000. Εάν ο ιδιοκτήτης έχει και τις 2 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, το ενοίκιο είναι 10 φορές η 

ζαριά που φέρατε επί 10.000.
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ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΣ,
ΠΑΙΡΝΕΙΣ A2M

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΦΟΡΟΣ
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Θέσεις δράσης

Πώς βγαίνω από τη Φυλακή;

Έχετε 3 επιλογές:

1 Πληρώστε b500K πριν ξαναπαίξετε, στη συνέχεια, ρίξτε το ζάρι και κινηθείτε κανονικά.

2 Χρησιμοποιήστε μια κάρτα Βγες από τη Φυλακή πριν παίξετε όταν έρθει ξανά η σειρά σας, εφόσον έχετε τέτοια 

κάρτα (ή αγοράστε μία από κάποιον άλλον παίκτη). Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε την κάρτα στο κάτω μέρος της 

στοίβας, ρίξτε τα ζάρια και μετακινηθείτε.

3 Φέρτε διπλή ζαριά στον επόμενο γύρο. Εάν φέρετε διπλές, βγαίνετε από τη Φυλακή! Χρησιμοποιήστε τη ζαριά για να 

μετακινηθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 3 γύρους για να φέρετε διπλές. Εάν δεν φέρετε διπλές και στον 

τρίτο γύρο που βρίσκεστε στη Φυλακή, πληρώστε A500K στην Τράπεζα και χρησιμοποιήστε την τελευταία ζαριά για 

να μετακινηθείτε.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Εάν με τη ζαριά που φέρατε βρεθήκατε ή περάσατε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, εισαγάγετε την κάρτα σας στη μονάδα και 

πατήστε το πλήκτρο  για να πιστώσετε A2M.

Φόρος Εισοδήματος / Πρόσθετος Φόρος

Εισαγάγετε την κάρτα σας, πληκτρολογήστε το ποσό που αναγράφεται στη θέση και πατήστε το πλήκτρο .

Δωρεάν Στάθμευση

Χαλαρώστε! Δεν συμβαίνει τίποτα.

Απλός Επισκέπτης

Μην ανησυχείτε. Εάν βρεθείτε εδώ, τοποθετήστε το πιόνι σας στην ενότητα «Μόνο για Επίσκεψη».

Κάρτες Εντολών / Αποφάσεων

Πάρτε την κάρτα που βρίσκεται πάνω-πάνω στη σχετική δεσμίδα και κάντε αμέσως αυτό που αναγράφεται στην 

κάρτα. Επιστρέψτε την στο κάτω μέρος της δεσμίδας όταν τελειώσετε.

Πήγαινε στη Φυλακή

Μετακινήστε το πιόνι σας στη θέση «Φυλακή» αμέσως! Δεν παίρνετε A2M που περάσατε από την 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ. Η σειρά σας τελείωσε. Εξακολουθείτε να μπορείτε να παίρνετε ενοίκια, να κάνετε 

πλειστηριασμούς, να αγοράζετε σπίτια και ξενοδοχεία, να υποθηκεύετε και να συναλλάσσεστε ενώ 

είστε στη Φυλακή.
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Σπίτια

Μόλις συμπληρώσετε μία ομάδα θέσεων ίδιου 

χρώματος, μπορείτε να αρχίσετε να αγοράζετε 

σπίτια (δεν χρειάζεται να περιμένετε τη 

σειρά σας).

Πληρώστε στην Τράπεζα την τιμή που αναγράφεται στην κάρτα του 

Τίτλου Ιδιοκτησίας και τοποθετήστε ένα Σπίτι στην Οδό.

Χτίστε ομοιόμορφα! Δεν μπορείτε να χτίσετε δεύτερο Σπίτι σε μία 

Οδό εάν προηγουμένως δεν χτίσετε από ένα Σπίτι σε κάθε Οδό της 

ίδιας χρωματικής ομάδας. Μπορείτε να έχετε μέχρι 4 Σπίτια σε 

μία Οδό.

Ξενοδοχεία

Αφού τοποθετήσετε 4 Σπίτια σε μία Οδό, 

μπορείτε να πληρώσετε για να αναβαθμίσετε 

σε Ξενοδοχείο.

Πληρώστε την τιμή του Ξενοδοχείου που 

αναγράφεται στην κάρτα του Τίτλου Ιδιοκτησίας, επιστρέψτε τα 4 

Σπίτια στην Τράπεζα και τοποθετήστε ένα Ξενοδοχείο στην Οδό.

Μπορείτε να έχετε μέχρι 1 Ξενοδοχείο σε κάθε Οδό. Και δεν μπορείτε 

να προσθέσετε άλλα Σπίτια.

Δεν υπάρχουν αρκετά κτίρια;

Εάν υπάρχουν πολλοί παίκτες που θέλουν το τελευταίο Σπίτι ή 

Ξενοδοχείο, ο Τραπεζίτης πρέπει να το βγάλει σε πλειστηριασμό. 

Οι προσφορές ξεκινούν από A100K.

Δεν υπάρχουν κτίρια;

Δεν μπορείτε να αγοράσετε έως ότου κάποιος πουλήσει τα δικά του.

Δεν μπορείτε να χτίσετε σε μία Οδό, εάν στη συγκεκριμένη χρωματική 

ομάδα υπάρχει κάποια Οδός που είναι υποθηκευμένη.

Πλειστηριασμοί

Εάν βρεθείτε σε Οδό, Σταθμό ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας που 

δεν ανήκει σε κάποιον παίκτη και δεν θέλετε να αγοράσετε, ο 

Τραπεζίτης πρέπει να κάνει πλειστηριασμό.

1. Ο Τραπεζίτης αρχίζει τον πλειστηριασμό προσφέροντας τη 

θέση σε όλους για A100K.

2. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να αυξήσει την προσφορά 

μέχρι A10K (ακόμη και ο Τραπεζίτης και ο παίκτης που 

βρέθηκε αρχικά στη θέση αυτή).

3. Ο παίκτης που θα κάνει την υψηλότερη προσφορά κερδίζει 

τον πλειστηριασμό, πληρώνει την Τράπεζα και παίρνει την 

κάρτα του Τίτλου Ιδιοκτησίας.

Τι γίνεται εάν κανένας δεν θέλει να αγοράσει;

Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν πληρώνει τίποτα.

Συμφωνίες & Συναλλαγές

Μπορείτε να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε μια 

ιδιοκτησία με άλλους παίκτες οποιαδήποτε στιγμή.

Πρέπει να πουλήσετε όλα τα κτίρια που ανήκουν σε μία 

χρωματική ομάδα στην Τράπεζα, για να μπορέσετε να 

πουλήσετε ή να ανταλλάξετε μία Οδό. Δεν μπορείτε να 

πουλήσετε (ή να ανταλλάξετε) κτίρια με άλλον παίκτη.

Μπορείτε να ανταλλάξετε μια ιδιοκτησία έναντι μετρητών, 

άλλης ιδιοκτησίας ή/και καρτών Βγες από τη Φυλακή. Το ποσό 

αποφασίζεται από τους παίκτες που κάνουν τη συμφωνία.

Η υποθηκευμένη ιδιοκτησία μπορεί να ανταλλαγεί έναντι 

οποιασδήποτε συμφωνημένης τιμής.

Ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει αμέσως να κάνει μία από τις 

παρακάτω ενέργειες:

Να πληρώσει ξανά την υποθήκη (πληρώνει στην Τράπεζα το 

κόστος της υποθήκης).

Ή να διατηρήσει την υποθήκη (απλώς πληρώνει στην 

Τράπεζα το 10% της αξίας υποθήκευσης).

ΚΤΙΡΙΑ
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ΒΟΗΘΕΙΑ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ! 
Εάν εξακολουθείτε να χρωστάτε, κηρύσσετε 

πτώχευση και βγαίνετε από το παιχνίδι!

Χρωστάτε χρήματα σε άλλον παίκτη;

Δώστε του όσες κάρτες Βγες από τη Φυλακή έχετε και 

όλες τις υποθηκευμένες ιδιοκτησίες σας.

Ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει αμέσως να κάνει τα εξής:

Να πληρώσει ξανά την υποθήκη (πληρώνει στην 

Τράπεζα το κόστος της υποθήκης).

Ή να διατηρήσει την υποθήκη (απλώς πληρώνει στην 

Τράπεζα το 10% της αξίας υποθήκευσης).

Χρωστάτε στην Τράπεζα;

Επιστρέψτε όλες τις ιδιοκτησίες σας στην Τράπεζα. 

Η υποθήκη των ιδιοκτησιών σας ακυρώνεται.

Όλες οι ιδιοκτησίες σας πρέπει να βγουν σε 

πλειστηριασμό. 

Επιστρέψτε τις κάρτες Βγες από τη Φυλακή στη βάση 

της αντίστοιχης δεσμίδας.

Οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν έως 

ότου απομείνει μόνο ένα άτομο στο παιχνίδι, 

ο νικητής! 

Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε χρήματα.

Εάν χρωστάτε χρήματα και δεν μπορείτε να πληρώσετε, 

προσπαθήστε να συγκεντρώσετε χρήματα πουλώντας κτίρια 

ή/και υποθηκεύοντας ιδιοκτησίες. 

Πώληση Κτιρίων

Πουλήστε Ξενοδοχεία στην Τράπεζα στη μισή τιμή κόστους 

και ανταλλάξτε τα αμέσως με 4 Σπίτια.

Πουλήστε Σπίτια στην Τράπεζα στην μισή τιμή κόστους. 

Τα Σπίτια πρέπει να πωλούνται ομοιόμορφα σε μία 

χρωματική ομάδα.

Υποθήκευση Ιδιοκτησίας

Για να υποθηκεύσετε μια ιδιοκτησία, πρέπει πρώτα να 

πουλήσετε όλα τα κτίρια σε μία χρωματική ομάδα στην 

Τράπεζα στη μισή τιμή. 

Για υποθήκη, γυρίστε την κάρτα του Τίτλου Ιδιοκτησίας 

ανάποδα και πάρτε από την Τράπεζα την αξία της υποθήκης 

που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. 

Για να πληρώσετε ξανά μια υποθήκη, πληρώστε το κόστος 

της υποθήκης στην Τράπεζα (αξία υποθήκης +10%) και, στη 

συνέχεια, γυρίστε την κάρτα προς τα επάνω.

Δεν μπορείτε να εισπράξετε ενοίκιο για ιδιοκτησίες που είναι 

υποθηκευμένες. Ωστόσο, μπορείτε να εισπράξετε το 

αυξημένο ενοίκιο για Οδούς μιας χρωματικής ομάδας που 

δεν είναι πλέον υποθηκευμένες.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να συγκεντρώσετε το αυξημένο 

ενοίκιο για Σταθμούς και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που 

δεν είναι πλέον υποθηκευμένα.

21
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Περισσότερα για την Τραπεζική Μονάδα

Ο Τραπεζίτης θα πρέπει να εκτελεί όλες τις συναλλαγές για να εξασφαλίζει ότι θα γίνονται όσο 

το δυνατό λιγότερα λάθη. Ο Οδηγός Τραπεζικής Μονάδας βρίσκεται στις σελίδες 4 και 5. 

Εάν κολλήσετε πραγματικά, διαβάστε τη σχετική ενότητα... 

Για είσπραξη χρημάτων από την τράπεζα

Πότε; Όταν πουλάτε σπίτια ή ξενοδοχεία, βάζετε σε υποθήκη μια ιδιοκτησία ή λαμβάνετε χρήματα 

από την Τράπεζα μέσω καρτών Εντολής και Απόφασης.

Πώς; Ο Τραπεζίτης εισάγει την κάρτα σας. Το τρέχον υπόλοιπό σας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

Ο Τραπεζίτης εισάγει το ποσό που σας χρωστάει η τράπεζα και πατά το πλήκτρο . 

Τα χρήματα μεταφέρονται αυτόματα στο λογαριασμό σας και ο Τραπεζίτης αφαιρεί την κάρτα σας.

Για είσπραξη χρημάτων από άλλον παίκτη

Πότε; Όταν κάποιος βρεθεί στην Ιδιοκτησία σας και σας οφείλει ενοίκιο ή όταν ένας άλλος παίκτης σας πουλήσει 

Ιδιοκτησίες ή μια κάρτα Βγες από τη Φυλακή.

Πώς; Ο Τραπεζίτης εισάγει την κάρτα του άλλου παίκτη, πληκτρολογεί το οφειλόμενο ποσό και πατάει το πλήκτρο . 

Τα χρήματα χρεώνονται στο λογαριασμό και ο Τραπεζίτης αφαιρεί την κάρτα του παίκτη. Στη συνέχεια, ο Τραπεζίτης 

εισάγει την κάρτα σας και πατά το πλήκτρο . 

Τα χρήματα πιστώνονται αυτόματα στο λογαριασμό σας και ο Τραπεζίτης αφαιρεί την κάρτα σας.

Για είσπραξη χρημάτων από πολλούς παίκτες

Πότε; Για παράδειγμα, όταν είναι τα γενέθλιά σας και περισσότεροι από ένας παίκτες σας οφείλουν χρήματα.

Πώς; Ο Τραπεζίτης απλώς εισάγει την κάρτα κάθε παίκτη που πληρώνει και πληκτρολογεί το ποσό που πρόκειται να 

χρεωθεί για κάθε παίκτη χωριστά. Κάθε φορά που πατά το πλήκτρο , η μονάδα αποθηκεύει το συγκεντρωτικό ποσό. 

Όταν έχουν χρεωθεί οι λογαριασμοί όλων των παικτών, ο Τραπεζίτης εισάγει την κάρτα σας και πατά το πλήκτρο . 

Ο λογαριασμός σας πιστώνεται το πλήρες ποσό. Έχετε πολύ γενναιόδωρους φίλους!

Για πληρωμή χρημάτων στην τράπεζα

Πότε; Όταν αγοράζετε Ιδιοκτησίες, Σπίτια ή Ξενοδοχεία, πληρώνετε φόρους, αποπληρώνετε υποθήκες και για να βγείτε 

από τη Φυλακή. Μερικές κάρτες Εντολής και Απόφασης επίσης σας υποχρεώνουν να πληρώσετε χρήματα στην τράπεζα.

Πώς; Ο Τραπεζίτης εισάγει την κάρτα σας, πληκτρολογεί το οφειλόμενο ποσό και πατάει το πλήκτρο .

Τα χρήματα χρεώνονται στο λογαριασμό σας και ο Τραπεζίτης αφαιρεί την κάρτα σας.

πλήκτρο 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΛΛΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

πλήκτρο 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ

πλήκτρο 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

πλήκτρο 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
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1 Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ο Τραπεζίτης ανακατεύει τις 

κάρτες των Τίτλων Ιδιοκτησίας και μοιράζει δύο σε κάθε παίκτη. 

Οι παίκτες πληρώνουν αμέσως στην Τράπεζα την αναγραφόμενη 

τιμή για τις ιδιοκτησίες που παίρνουν. Έπειτα το παιχνίδι 

συνεχίζεται κανονικά.

2 Χρειάζεται να χτίσετε μόνο 3 σπίτια (όχι 4) σε κάθε Οδό μιας 

χρωματικής ομάδας για να μπορέσετε να αγοράσετε 

ένα ξενοδοχείο.

3 Μόλις 2 παίκτες χρεοκοπήσουν, το παιχνίδι τελειώνει. 

Ο Τραπεζίτης χρησιμοποιεί την τραπεζική μονάδα για να 

προσθέσει τα χρήματα που περίσσεψαν σε κάθε μια από τις 

κάρτες που απομένουν:

 •  Ιδιοκτησίες που ανήκουν σε κάποιον (στην τιμή που 

αναγράφεται στο ταμπλό)

 •  Τυχόν υποθηκευμένες Ιδιοκτησίες (μισή τιμή από αυτή που 

αναγράφεται στο ταμπλό)

 • Σπίτια, στην τιμή αγοράς

 •  Ξενοδοχεία, στην τιμή αγοράς συν την αξία τριών σπιτιών

4 Ο πλουσιότερος παίκτης είναι ο νικητής!

Χρονομετρημένη MONOPOLY

Ένας άλλος τρόπος για να παίξετε ένα πιο γρήγορο παιχνίδι 

MONOPOLY Ηλεκτρονική Τράπεζα, είναι να συμφωνήσετε στη 

διάρκεια που θα έχει το παιχνίδι. Νικητής του παιχνιδιού είναι ο 

πλουσιότερος παίκτης κατά τη λήξη αυτής της χρονικής περιόδου!

Αν είστε εξοικειωμένοι με τη MONOPOLY και θέλετε να παίξετε 

ένα πιο γρήγορο παιχνίδι:

ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ!

Για να διατηρήσετε το παιχνίδι σας σύντομο και χωρίς 

καβγάδες, μην χρησιμοποιείτε ανεπίσημους κανόνες!

•  Να βγάζετε πάντα σε πλειστηριασμό οποιαδήποτε 

ιδιοκτησία δεν θέλει να αγοράσει κάποιος παίκτης.

•  Μην δανείζετε ποτέ χρήματα σε άλλους παίκτες και 

μην κάνετε συμφωνίες για να μην χρεώσει ο ένας στον 

άλλον ενοίκια.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
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