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VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

VENNLIGST OPPBEVAR DENNE INFORMASJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. 
BATTERIER BØR SETTES INN AV EN VOKSEN PERSON.

ADVARSEL:
1. Som alle små batterier må disse batteriene holdes unna små barn. 

Om de svelges, må lege oppsøkes umiddelbart.

2. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk bare angitte batterier, og vær 
nøye med å sette dem riktig inn med + mot + og – mot –. 

3. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier 
(karbon-sink) med alkaliske batterier.

4. Fjern utladede eller fl ate batterier.

5. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.

6. Ikke kortslutt batteriterminalene.

7. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske forstyrrelser, 
skal det holdes unna andre elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på i
gjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig.

8. OPPLADBARE BATTERIER: Bland ikke denne typen batterier med andre 
typer batterier. Ta alltid batteriene ut av produktet før opplading. Lad kun opp 
batteriene under oppsyn av en voksen. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

Dette produktet og batteriene til dette må du levere 
inn separat på et mottak for resirkulering. De skal 
ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Duracell og dets logo er varemerker som tilhører Procter & Gamble og brukes med tillatelse.
© 2013 Procter & Gamble. Med enerett. 

Navnet og logoen HASBRO GAMING og MONOPOLY, den karakteristiske designen av spillebrettet, de fi re 
hjørnefeltene, navnet og karakteren MR. MONOPOLY samt de karakteristiske elementene på brettet og 
spillebrikkene er varemerker som tilhører Hasbro for eiendomshandelsspillet og spilleutstyret.

© 1935, 2013 Hasbro. Med enerett. 

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

Representeres 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. 800 100 31

hasbrodk@hasbro.dk

Oppbevar denne informasjonen for senere bruk. 
Farger og innhold kan variere i forhold til det som vises på bildet.

www.hasbro.no 1113A7444107 Aa

STJERNESKRUTREKKER 
IKKE INKLUDERT ER 
NØDVENDIG FOR Å 
SETTE INN BATTERIER.
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c Spillet der du gjør raske forretninger med eiendom c BRA
N

D

INNHOLD
1 spillebrett

28 skjøtekort

16 sjansekort

16 prøv lykken-kort

32 hus

12 hoteller

4 spillebrikker

2 terninger

1 elektronisk bankenhet

4 elektroniske bankkort

ALDER

2-4
SPILLERE8
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2 Bland prøv lykken-kortene, og legg 

dem her med forsiden ned.

3 Bland sjansekortene, og legg 

dem her med forsiden ned.

5

Legg de 2 hvite terningene 

ved siden av brettet. 
4

KLARGJØRING
1 Velg en person til å lese disse 

reglene høyt for alle spillerne.

Velg hvem som skal 

være banksjef.

(Banksjefen kan også spille.)

Banksjefen har ansvar for følgende:

Den elektroniske 

enheten
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SPILL!
Slik vinner du

Flytt rundt på brettet, og kjøp så mange eiendommer (gater, 

stasjoner og verk) som du kan. Jo mer du eier, jo mer leie 

får du! Sett fortjenesten i banken med den elektroniske 

enheten! Hvis du er den siste spilleren som har penger etter 

at alle andre spillere er gått konkurs, vinner du!

Hvem starter?

Hver spiller kaster begge de hvite terningene. 

Den som får høyest antall, begynner.

Under din tur

1 Kast begge de hvite terningene.

2 Flytt dette antallet felt fremover.

3 Hvor landet du?

Se i avsnittet FELTENE PÅ BRETTET på side 6.

4 Trenger du å betale eller motta penger?

Se i avsnittet BANKENHETEN på side 4.

5 Hvis du fi kk to like, kaster du terningene på nytt og tar 

en ny tur. 

Pass på! Hvis du får to like 3 ganger i løpet av 

samme tur, må du gå i fengsel

6 Turen din er slutt. 

Spilleren til venstre for deg fortsetter.

Sett batterier i enheten. 

Se illustrasjonen på 

baksiden. Dette slår 

enheten på automatisk.

Hver spiller velger en spillebrikke, 

setter den på START og tar 

deretter et bankkort med samme 

farge. Hvert kort leveres ladet 

med a15M!

6

7

Hus

Hoteller

Skjøtekort

Auksjoner
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BANKENHETEN
Bankenheten har bare plass til 5 tall på skjermen, så den viser for eksempel 100 000 som 100K og 

1 000 000 som 1M. Derfor må du skrive inn tall nøyaktig slik de står på skjøtekort, sjansekort og 

prøv lykken-kort. 

Trykk på en tast, eller sett inn et kort for å starte et spill. Hver spiller har en startsaldo på A15M. 

Når et kort blir satt inn i enheten, vises kortets nummer (1, 2, 3 eller 4) og spillerens nåværende saldo.

Million

Du må trykke på 

etter hvert beløp for at 

enheten skal registrere 

det (f.eks. 1,1M).

BETAL BANKEN

Tast inn beløpet, og trykk 

deretter på  for å betale 

til banken.

Avbryt/slett

Hvis du gjør en feil, trykker 

du på  én gang mens 

kortet ditt fremdeles er i 

enheten. Så taster du inn 

riktig beløp.

BETAL INN

Tast inn beløpet, og trykk 

deretter på  for å motta 

bestemte beløp på kortet ditt.

Desimaltegn/volumjustering

Hvis du vil justere volumet, tar du ut 

eventuelt kort fra enheten og trykker 

deretter på og holder knappen .

Du kommer da til alternativene for 

volum. Slipp knappen når enheten 

har volumet du ønsker.

Tusen

Du må trykke på  etter 

hvert beløp for at enheten skal 

registrere det (f.eks. 100K).

BETAL EN ANNEN SPILLER

Bruk denne knappen når en spiller 

(eller fl ere) trenger å betale til en 

annen spiller. Hvis du for eksempel 

skylder en annen spiller leie, setter 

du inn kortet, taster inn beløpet 

(etterfulgt av  eller  ), trykker 

på tasten  og tar ut kortet. Når 

alle involverte spillere har bidratt, 

setter du inn kortet til spilleren som 

skal motta penger, og trykker på 

 slik at hele beløpet blir satt inn 

på denne spillerens kort automatisk! 

Se side 10.

START-pil

Sett inn kortet, og trykk på 

for å øke saldoen din med A2M

hver gang du passerer START!
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Banksjeftips

 1 Følg alltid pilene på kortene når du setter dem inn i enheten.

 2 Hvis enheten ikke piper når du setter inn et kort, sjekker du om det er satt inn med riktig side opp.

Med mindre du har redusert volumet til null. Da lager ikke enheten lyder i det hele tatt!

 3 Enheten går i dvale etter 30 sekunder uten aktivitet. Sett inn et kort, eller trykk på en tast for å 

vekke den opp.

 4 Maksimalt beløp som kan legges inn på én gang, er A20M. Minste beløp er A10K. 

5 Husk at hvis du ikke trykker på  eller , vil ikke enheten sette inn penger på kortet eller ta 

ut penger fra kortet.

 6 Hvis du gjør en feil og har tatt kortet ut av enheten, må du sette inn kortet på nytt og regne om 

for å få korrekt saldo igjen.

 7 Hvis du vil starte et nytt spill, fjerner du eventuelt kort fra enheten og trykker inn og holder på 

knappen  til du hører et pip. Alle saldoer blir tilbakestilt til startsummen på A15M.

 8 Du fi nner mer informasjon om bruk av bankenheten på side 10.

Husk at hvis du går tom for penger, er du konkurs og ute av spillet!

START SPILLET

Dette er alt du trenger å vite, så sett i gang!

Se under FELTENE PÅ BRETTET etter hvert som du lander på dem.
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Eiendommer
Eiendommer ingen eier

Hvis du lander på en gate, en stasjon eller et verk som ingen eier, kjøper du eiendommen eller 

får den auksjonert bort.

Vil du kjøpe?

Betal prisen på feltet på brettet, og ta skjøtekortet.

Vil du ikke kjøpe?

Da må banksjefen auksjonere bort eiendommen. Bud starter på A100K. Alle spillere kan by.

Gater noen eier

Når du lander på en gate som en annen eier, må du betale spilleren leien som står på 

skjøtekortet for gaten.

FELTENE PÅ BRETTET

Samle fargesett for å bygge hus!

Du kan ikke bygge hus før du har et fargesett!

•  Leien stiger for hver gate når du har settet.

•  Hvis du kjøper hus, går leien opp enda mer!

•  Senere kan du oppgradere til hoteller

(Du fi nner mer informasjon under BYGNINGER på side 8.)

Stasjoner noen eier

Hvis du lander på en stasjon som en annen eier, må du betale leie til spilleren. 

Leien avhenger av hvor mange stasjoner eieren har.

Stasjoner 1 2 3 4

Leie A250K A500K A1M A2M

Verk noen eier

Hvis du lander på et verk som en annen eier, må du betale leie til spilleren. Kast begge 

terningene igjen for å bestemme leien. Hvis eieren har ett verk, er leien 4 ganger det 

terningene viser, multiplisert med 10 000. Hvis eieren har begge verkene, er leien 10 ganger 

det terningene viser, multiplisert med 10 000.
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Handlingsfelt

Hvordan slipper jeg ut av fengsel?

Du har 3 alternativer:

1 Betal b500K ved starten av din neste tur, og kast og fl ytt deretter som vanlig.

2 Bruk et Du slipper ut av fengsel gratis-kort ved starten av din neste tur, dersom du har et (eller 

kjøp et fra en annen spiller). Legg kortet nederst i bunken, og kast og fl ytt deretter som vanlig.

3 Få to like under din neste tur. Hvis du greier dette, er du fri! Bruk terningkastet til å fl ytte. Du kan bruke 

opptil 3 turer på å prøve å få to like. Hvis du ikke får to like under den tredje turen i fengsel, betaler du 

A500K til banken og bruker det siste terningkastet ditt til å fl ytte.

START

Hvis trekket ditt førte deg til eller forbi feltet START, setter du kortet ditt inn i 

bankenheten og trykker på knappen  for å sette inn A2M på kortet.

Formueskatt/luksusskatt

Sett inn kortet, tast inn beløpet som står på feltet, og trykk på knappen .

Gratis parkering

Slapp av! Det skjer ingenting.

Bare på besøk

Ta det rolig. Hvis du lander her, setter du brikken din på delen Bare på besøk.

Sjanse / prøv lykken

Ta det øverste kortet fra den aktuelle bunken, og gjør straks det som står på kortet. 

Legg kortet i bunnen av bunken når du er ferdig.

Gå i fengsel

Flytt straks brikken din til feltet I fengsel. 

Du mottar ikke A2M for å passere START. Dermed er turen din over. Du kan fremdeles 

kreve inn leie, holde auksjoner, kjøpe hus og hoteller, pantsette og gjøre avtaler mens 

du er i fengsel.
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Hus

Så snart du får et fargesett, kan du 

begynne å bygge hus. 

Du trenger ikke vente på din tur.

Betal prisen på skjøtekortet til banken, og sett et 

hus på gaten.

Bygg jevnt. Du kan ikke bygge et hus til på en gate 

før du har bygd ett på hver gate i settet. Du kan 

bare ha 4 hus på en gate.

Hoteller

Når du har 4 hus på en gate, kan 

du betale for å oppgradere til 

et hotell.

Betal hotellprisen på skjøtekortet, lever alle de 

4 husene tilbake til banken, og sett et hotell 

på gaten.

Du kan bare ha 1 hotell per gate. Du kan ikke 

legge til fl ere hus.

Ikke nok bygninger?

Hvis fl ere spillere vil ha det siste huset eller 

hotellet, må banksjefen auksjonere det bort. 

Bud starter på A100K.

Ingen bygninger igjen?

Du kan ikke kjøpe noen før en spiller selger 

sine tilbake.

Du kan ikke bygge på en gate dersom én eller 

fl ere tomter i fargesettet er pantsatt.

Auksjoner

Hvis du lander på en gate, en stasjon eller et verk 

ingen eier, og du ikke vil kjøpe eiendommen, må 

banksjefen auksjonere den bort.

1. Banksjefen starter auksjonen ved å tilby 

eiendommen til alle for A100K.

2. Alle kan øke budet med ned til A10K (også 

banksjefen og spilleren som opprinnelig 

landet på feltet).

3. Den som byr mest, vinner auksjonen, 

betaler til banken og tar skjøtekortet.

Hva om ingen vil ha den?

Det er greit. Ingen betaler noe.

Avtaler og bytte

Du kan kjøpe, selge eller bytte eiendom med 

andre spillere når som helst.

Du må selge alle bygningene i et fargesett til 

banken før du kan selge eller bytte bort en gate. 

Du kan ikke selge (eller bytte bort) bygninger til 

en annen spiller.

Eiendommer kan byttes mot penger, annen 

eiendom og/eller Du slipper ut av fengsel 

gratis-kort. Spillerne som inngår avtalen, 

bestemmer selv summen.

Pantsatte eiendommer kan selges til hvilken 

som helst avtalt pris.

Den nye eieren må straks:

enten betale tilbake pantet (betale banken 

prisen for å heve pantet),

eller beholde pantet (bare betale banken 

10 % av pantsettingsverdien nå).

BYGNINGER
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HJELP! JEG KAN IKKE BETALE!
Hvis du fremdeles har gjeld, er du 

konkurs og ute av spillet!

Skylder du penger til en annen spiller?

Gi spilleren eventuelle Du slipper ut av 

fengsel gratis-kort og alle de pantsatte 

eiendommene dine.

Den nye eieren må straks:

enten betale tilbake pantet (betale 

banken prisen for å heve pantet),

eller beholde pantet (bare betale banken 

10 % av pantsettingsverdien nå).

Skylder du penger til banken?

Lever alle eiendommene dine tilbake til 

banken. All pantsetting blir slettet.

Alle eiendommene dine må straks selges 

på auksjon. 

Legg alle Du slipper ut av fengsel gratis-

kort tilbake i bunnen av bunken.

Resten av spillerne fortsetter å spille 

til det er bare én person igjen i 

spillet, vinneren! 

Prøv å skaff e penger.

Hvis du skylder penger og ikke kan betale, 

kan du skaff e penger ved å selge bygninger 

og/eller pantsette eiendommer. 

Selge bygninger

Selg hoteller til banken for halve prisen, og 

bytt dem straks med 4 hus.

Selg hus tilbake til banken for halve prisen. 

Hus må selges jevnt over fargesettet.

Pantsette eiendom

Når du skal pantsette eiendom, må du først 

selge alle bygninger i fargesettet til banken 

til halve innkjøpsprisen. 

For å pantsette snur du skjøtekortet med 

forsiden ned og mottar pantsettingsverdien 

på baksiden fra banken. 

For å betale tilbake et pant betaler du 

prisen for å oppheve pantet til banken 

(pantsettingsverdien + 10 %), og deretter 

snur du kortet med forsiden opp.

Du kan ikke kreve leie for eiendommer 

som er pantsatt. Men du kan kreve det 

økte leienivået for ikke-pantsatte gater 

i et fargesett.

Du kan kreve inn leie for ikke-pantsatte 

stasjoner og verk på samme måte.

21
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Mer om bankenheten
Banksjefen bør utføre alle transaksjoner for å sikre at det blir gjort så 

få feil som mulig. Veiledningen om bankenheten fi nnes på side 4 og 5. 

Hvis du sitter helt fast, kan du lese videre ... 

Slik mottar du penger fra banken

Når? Når du selger hus eller hoteller, pantsetter en eiendom eller mottar 

penger fra banken via sjanse eller prøv lykken-kort.

Hvordan? Banksjefen setter inn kortet ditt. Den gjeldende saldoen blir vist. Banksjefen 

legger deretter inn beløpet banken skylder deg, og trykker på knappen . 

pengene går inn på kontoen din automatisk, og banksjefen tar ut kortet ditt.

Slik mottar du penger fra en annen spiller

Når? Når noen lander på din eiendom og skylder deg leie, eller når en annen spiller 

kjøper eiendommer eller et Du slipper ut av fengsel gratis-kort fra deg.

Hvordan? Banksjefen setter inn den andres spillerens kort, taster inn beløpet 

spilleren skylder, og trykker på knappen . Pengene trekkes fra spillerens konto, og 

banksjefen tar ut spillerens kort. Banksjefen setter deretter inn ditt kort og trykker på 

knappen . 

Pengene settes inn på din konto, og banksjefen tar ut kortet ditt.

Slik mottar du penger fra fl ere spillere

Når? Når det for eksempel er fødselsdagen din, og fl ere spillere skylder deg penger.

Hvordan? Banksjefen setter ganske enkelt inn kortet til hver spiller og taster inn 

beløpet som skal trekkes, ett om gangen. Hver gang knappen  blir trykket, lagrer 

enheten det samlede beløpet. Når det er trukket penger fra alle spillernes kontoer, setter 

banksjefen inn ditt kort og trykker på knappen . Hele beløpet blir satt inn på kontoen 

din. Du har svært sjenerøse venner!

Slik betaler du penger til banken

Når? Når du kjøper eiendom, hus eller hoteller, betaler skatt eller løser inn pant og for å 

slippe ut av fengsel. For noen sjanse- og prøv lykken-kort må du også betale til banken.

Hvordan? Banksjefen setter inn kortet ditt, legger deretter inn beløpet du skylder, og trykker 

på knappen . Pengene trekkes fra din konto, og banksjefen tar ut kortet ditt.

A

BETAL EN 
ANNEN 

SPILLER-
knapp

BETAL 
INN-knapp

BETAL 
BANKEN-

knapp

BETAL 
INN-knapp
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1 Først blander banksjefen skjøtekortene og gir 2 til 

hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen 

for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter 

så som normalt.

2 Du trenger bare å bygge 3 hus (ikke 4) på hver gate 

i et fargesett før du kjøper et hotell.

3 Så snart 2 spillere går konkurs, er spillet over. 

Banksjefen bruker bankenheten til å legge følgende 

til pengene som er igjen på de gjenværende kortene:

 •  Eide eiendommer (med prisen som står på brettet).

 •  Eventuelle pantsatte eiendommer (med halvparten 

av prisen som står på brettet).

 • Hus med verdi etter innkjøpspris.

 •  Hoteller med verdi etter innkjøpspris inkludert 

verdien av 3 hus.

4 Den rikeste spilleren vinner!

Tidsbasert MONOPOLY

En annen måte å spille MONOPOLY Elektronisk bank 

raskere på er å bli enig om en bestemt tid for å avslutte 

spillet. Spilleren som er rikest når denne tiden er 

ute, vinner!

Hvis du er fortrolig med MONOPOLY, og ønsker et 

raskt spill:

AVANSERT
Hvis dere vil ha et kort og morsomt 

spill, bør dere ikke bruke egne regler!

•  Hold alltid auksjon når en spiller ikke 

vil kjøpe eiendommen hun eller han 

landet på.

•  Dere bør aldri låne ut penger til andre 

spillere eller gjøre avtaler om ikke å 

kreve leie av hverandre.

GODE TIPS
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