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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.

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, 2015 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, Danmark. 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.
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c Spelet där du gör snabba fastighetsaffärer c BRA
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SPELARE8

SPELETS MÅL
BLI DEN SOM HAR MEST KVAR NÄR DE ANDRA GÅR I KONKURS!

SPELANVISNINGAR

INNEHÅLL:

1 spelplan

 1  ultimat bankenhet

 4 spelpjäser i plast

 22 hus

49  kort
   4 bankkort
  22 lagfartskort
  23 händelsekort

 2 tärningar
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NYHETER I SPELET
MONOPOLY ULTIMATE BANKING

Det här är en snabb version av MONOPOLY-spelet och vissa regler är 

väldigt annorlunda! 

Hus

Det gäller framför allt husen. Du behöver inte vänta tills du äger en hel färggrupp! Varje 
egendom du köper får genast ett hus!

Placera huset på fyrkanten med siff ran ett i färgområdet på spelplansrutan. Det här visar 
hyresnivån!

Varje gång någon hamnar på en ruta du äger måste han eller
hon betala hyra till dig och sedan höjs hyran en nivå.

Om du hamnar på en ruta du äger höjs hyran också en nivå.

Flytta huset varje gång hyran höjs – eller sänks!
Det kan bara fi nnas ett hus per egendom.

Hyrans maxnivå är 5 och hyran kan inte hamna under 1. (Om inte en egendom lämnas 
tillbaka till banken för att betala en skuld, för då blir den ledig igen och hyresnivån 
återställs.)

Varje egendom har ett lagfartskort som visar alla fem hyresbelopp.

Om du glömmer bort din hyresnivå (som ditt hus ska ligga på), kan du enkelt kontrollera 
hyresnivån på valfri egendom du äger. 

• Håll lagfartskortet mot kortläsaren.  

•  Du måste sedan trycka på knappen  för annars tror enheten att du vill köpa 
egendomen eller betala hyra!
Enheten återgår automatiskt till standardskärmen inom tio sekunder om du inte har 
tryckt på knappen .

Hyresnivåer 
på spelplanen

Hyresbelopp 
på lagfartskort

Hyresnivån 
är 2 för 
egendom nr 
16. Flygplanet 
äger den. 
Hyran är A280

Läs d
et h

är 

FÖ
RST!

Höjs

Sänks
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Spelplanen

Om du tittar på spelplanen känner du igen egendomsnamnen från det klassiska 
MONOPOLY-spelet, men det fi nns inga Chans- eller Allmänning-rutor. I stället fi nns det 
händelse- och platsrutor.

Händelserutorna innebär händelsekort. De kan höja eller sänka hyresnivåerna, ge eller ta 
ifrån dig pengar och till och med skicka dig i fängelse!

På platsrutorna kan du betala och fl ytta till valfri egendomsruta på spelplanen, som du 
sedan kan köpa (eller höja hyresnivån på).

Det görs inga aff ärer i det här spelet, men via den här rutan kan du samla färggrupper (om 
du använder den på ett smart sätt).

Pengar!

Du har säkert märkt att det inte fi nns några kontanter i det här spelet. Med den ultimata 
bankenheten blir allt snabbt och enkelt!

• Enheten håller koll på din förmögenhet (pengar och egendom) via bankkorten.

•  Via lagfartskorten håller enheten koll på vilka egendomar du äger och alla deras 
hyresnivåer.

•  Genom händelsekorten har enheten koll på vad som händer i ditt område! Ett ljud spelas 
upp för alla kort som hålls mot kortläsaren. Om inget ljud hörs har inte kortläsaren 
registrerat kortet!

HA KUL! 
De här spelanvisningarna kanske ser jobbiga ut, men när du läst igenom avsnitten 

FÖRBEREDELSER och SPELA kommer du vara beredd att börja. 

Då behöver du bara titta i anvisningarna för att läsa mer om rutorna på spelplanen
i takt med att du hamnar på dem.

Du får hjälp genom att titta på enhetens skärm. På sidan 14 fi nns avsnittet SKÄRMBILDER 
FRÅN ENHETEN.
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FÖRBEREDELSER!
Den ultimata bankenheten

•  Sätt i batterierna i den ultimata bankenheten enligt anvisningarna på baksidan. Tryck sedan på valfri 
knapp för att aktivera den.

•  Håll ned knappen  i ungefär fem sekunder för att återställa enheten. Tryck sedan på valfri knapp för 
att aktivera den och starta ett nytt spel.

Läs nu de här instruktionerna högt!

1 Placera händelsekorten med framsidan nedåt på spelplanen här.

2 Dela upp lagfartskorten efter färggrupper.

3 Placera husen bredvid lagfartskorten.

4 Ge varje spelare: 
1 spelpjäs och dess tillhörande bankkort.

5 Placera alla spelpjäser på GÅ.

6 Placera enheten på spelplanens mitt.

7 Varje spelare håller sitt bankkort mot enhetens kortläsare.

8 När det är dags att spela trycker du på knappen .
Då läggs A1500 automatiskt till ditt kort.
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SÅ HÄR HÅLLER DU KORT MOT KORTLÄSAREN
Lägg kortet snabbt med streckkodssidan nedåt mot kortläsaren.

  • Se till att kortet täcker kortläsaren helt.

  •  När uppgiften är genomförd hörs ett ljud. Om inget ljud hörs
kan du prova att lägga kortet över kortläsaren igen.

Mer information om enheten fi nns på sidorna 14 och 15.

VIKTIGT! På sidan 12 fi nns mer hjälp om du behöver avbryta den
senaste transaktionen. 
Spela inte i direkt solljus eller stark belysning.
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Slog du lika med tärningarna?

Flytta, slå om och fl ytta en gång till. 

Se upp! 

Om du slår lika tre gånger i rad måste du gå i fängelse och din tur är över!

SPELA!
Så här vinner man

• Köp egendomar! Dina egendomar är värdefulla vid spelets slut.

•  Du vill vara den som har mest pengar och fl est egendomar när någon annan spelare går i konkurs.

• Enheten beräknar allas värde och visar vem som vinner!

Så här spelar man

Den yngsta spelaren börjar och spelet går sedan vidare medsols.

När det är din tur

1 Slå båda tärningarna.

2 Flytta din spelpjäs medsols det antal steg som tärningarna visar.

3 Var hamnade du?
Titta i avsnittet RUTOR PÅ SPELPLANEN i de här anvisningarna för att se vad
du ska göra när du hamnar på en ruta.

4 Din tur är slut. Spelaren till vänster om dig får fortsätta.

Börja spela!

Det här är allt du behöver veta för att börja spela!
Läs mer om rutorna i takt med att du hamnar på dem …



20!
40!

60!
80!
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RUTOR PÅ SPELPLANEN
Lediga egendomar (inget hus)

När du hamnar på en egendom som ingen äger måste du köpa den eller auktionera ut den!

1 Köpa en egendom

• Håll lagfartskortet mot kortläsaren.

• Håll ditt bankkort mot kortläsaren för att köpa den.
Rutorna på spelplanen visar vad varje egendom kostar.
Enheten drar kostnaden från ditt saldo och vips så är den din!

•  Placera ett hus på rutans nivå 1-plats.
Varje gång någon hamnar på rutan höjs hyran!

• Lägg lagfartskortet framför dig.

2 Auktionera ut en egendom

På sidan 13 kan du läsa mer.

 Vänd blad och läs mer om egendomar som någon äger och mycket mer!

Färggrupp = högre hyra

Det lönar sig att samla färggrupper. Köp den sista egendomen i valfri färggrupp 

så höjs hyran en nivå för alla egendomar i gruppen!

Om två eller fl era spelare äger gruppen, höjs hyran en nivå för var och en.

Om en spelare äger gruppen, höjs hyran två nivåer!

En fanfar hörs när det här händer.

Kom ihåg att fl ytta husen till rätt hyresnivå!

Färggruppsbonusen delas bara ut första gången gruppen blir fullständig.

Kontrollera hyresnivåerna genom att hålla lagfartskorten mot kortläsaren.

Tryck sedan alltid på  för att fortsätta spelet!
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Egendomar som någon äger (med hus)

1 Om egendomen ägs av en annan spelare måste du betala hyra!

 • Håll lagfartskortet mot kortläsaren.

 •  Håll bankkortet mot kortläsaren.
Rätt hyra dras automatiskt från ditt saldo och läggs till ägarens saldo.
På enheten visas sedan egendomens nya hyresnivå.

 •  Flytta upp huset en nivå på rutan på spelplanen.
Hyran höjs varje gång en spelare hamnar på en egendom.

2 Om du äger den höjs hyran – men du måste informera enheten!

 • Håll lagfartskortet mot kortläsaren. 

 •  Håll bankkortet mot kortläsaren.
På enheten visas den nya hyresnivån.

 •  Flytta upp huset en nivå på rutan på spelplanen. 
Hyran höjs varje gång en spelare hamnar på en egendom.

Hyresnivå 2 på 
Sturegatan är 
A210

Helikoptern är 
skyldig A200

Om du glömmer bort din hyresnivå (som ditt hus ska ligga på), 
kan du enkelt kontrollera hyresnivån på valfri egendom du äger. 

• Håll lagfartskortet mot kortläsaren. 

•  Du måste sedan trycka på knappen  för annars tror enheten att du vill köpa 
egendomen eller betala hyra!
Enheten återgår automatiskt till standardskärmen inom tio sekunder om du inte 
har tryckt på knappen .

Hyresnivån
är 2 för 
egendom nr 16.
Flygplanet äger 
den. Hyran är 
A280

Har du inga pengar?

Om du inte har tillräckligt med pengar för att betala en skuld, meddelar enheten det! 
Du måste betala hela skulden med hjälp av de egendomar du äger.
På sidan 11 kan du läsa mer.
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Händelse

När du hamnar på en händelseruta tar du det översta kortet från högen och läser upp det som 
står på det.

• Håll händelsekortet mot enhetens kortläsare och följ instruktionerna på kortet. 

• Håll valfritt egendomskort mot kortläsaren. Det behöver inte vara ett av dina kort!

• Om du inte kan utföra händelsen gör du ingenting.

• Lägg använda händelsekort underst i högen.

• Du passerar inte GÅ om du fl yttar för en åtgärd på ett händelsekort

Plats

När du hamnar på en platsruta kan du betala A100 och fl ytta till valfri egendom på planen.
Du kan köpa den, och om du redan äger den kan du höja hyran! Eller så gör du ingenting.

1 Om du vill fl ytta trycker du på  och bläddrar genom funktionerna tills ikonen  visas.

2 Håll ditt bankkort mot kortläsaren för att betala A100.

3 Flytta din spelpjäs till valfri egendomsruta på spelplanen. 

4 Håll egendomens lagfartskort mot kortläsaren. Håll bankkortet mot kortläsaren.

5 Om du köper egendomen placerar du ett hus på nivå 1. Om du redan äger den höjs 
hyresnivån om du håller bankkortet mot kortläsaren. Flytta upp huset en nivå!

Obs! Om du passerar GÅ får du inte inkassera A200.

Vänd blad och läs mer om att slippa ut ur fängelset och mycket mer!

Vissa händelser påverkar även dina grannar! ”Grannar” är egendomar bredvid dina, oavsett om 
det är runt hörnet eller en ruta bort. Ändringar som görs på grund av händelsekort gäller bara för 
egendomar som ägs av någon. Om grannegendomarna är lediga påverkas bara den egendom vars 
kort hålls mot kortläsaren.

Exempel: Grannar till Ringvägen (nr 5) är Götgatan (nr 4) och S:t Eriksgatan (nr 6) – men
bara om de ägs av någon!

Kom också ihåg att du kan vara din egen granne!
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GÅ

Varje gång du hamnar på eller passerar GÅ får du A200 från banken.

Tryck på  så ikonen t visas. Håll ditt bankkort mot kortläsaren för att få dina pengar!

Fri parkering

Slappna av om du hamnar här! Ingenting händer.

Bara på besök

Oroa dig inte! Om du hamnar här ställer du bara spelpjäsen på besöksområdet.

Gå i fängelse

Flytta genast din spelpjäs till fängelserutan. Passera inte GÅ. Inkassera inte A200.
Din tur är slut.

Du kan inte kräva in hyra* eller delta i auktioner när du sitter i fängelse.

* Håll inte något av dina egendomskort mot kortläsaren när du är i fängelse. Du tjänar inte 
på att höja hyran om någon hamnar på en egendom du äger. Hyresändringar som görs 
genom ett händelsekort kan dock påverka en egendom du äger medan du sitter i fängelse.

Hur kommer jag ut ur fängelset? 
Det fi nns två alternativ:

1 Betala A100 nästa gång det är din tur. Tryck på tills ikonen visas och håll 
sedan ditt bankkort mot kortläsaren. Skrammel! Du är fri! Slå nu tärningarna och 
fl ytta som vanligt.

2 Slå lika med tärningarna nästa gång det är din tur. Om du gör det så är du fri! 
Använd kastet till att fl ytta och utföra rutans händelse, men sedan är din tur över. 
Du kan försöka slå lika tre gånger. Om du inte har slagit lika tredje gången det är din 
tur när du är i fängelset, betalar du A100 (se ovan) och använder det senaste kastet 
för att fl ytta. 
Om du inte har tillräckligt med pengar för att slippa ut ur fängelset, kan du läsa mer i 
avsnittet Om du är skyldig banken pengar på nästa sida.
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Vad händer om mina pengar tar slut?

1 Enheten beräknar automatiskt om du har tillräckligt med pengar för att betala
en skuld. 

2 Den betalar först med de pengar du har, men om de inte räcker till måste du 
använda en egendom du äger för att betala resten av skulden. 

3 En egendoms värde är det inköpspris som står på spelplanen. Välj den egendom 
(eller de egendomar) du vill lösa in.

 Om du är skyldig en annan spelare pengar:

•  Håll det valda lagfartskortet (de valda korten) mot kortläsaren tills du har
betalat skulden.

•  Lämna kvar huset på egendomen (på den aktuella hyresnivån) och ge 
lagfartskortet till den andra spelaren. 

 Om du är skyldig banken pengar:

•  Håll det valda lagfartskortet (de valda korten) mot kortläsaren tills du har betalat 
skulden.

•  Ta bort huset från egendomen och lämna tillbaka lagfartskortet. Den här egendomen 
är nu ledig och kan köpas av en annan spelare som hamnar på rutan.

4 Om det blir pengar över sätts de in på ditt bankkort. Kontrollera ditt saldo.

5 Om du inte har tillräckligt med pengar eller någon egendom till att betala hyran eller 
en avgift, går du i KONKURS och SPELET ÄR ÖVER!

Helikoptern är 
skyldig A200
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VINN!
• Den spelare som har störst förmögenhet (pengar och egendomar) när en annan spelare går i konkurs 

vinner spelet!

• Enheten räknar automatiskt ut alla spelares slutställning med hjälp av deras pengar och 
egendomsvärden (inköpspriset). 

• Vinnaren avslöjas och hyllas!

Obs! Om en spelare går i konkurs på grund av en annan spelare, betalas eventuell återstående skuld av 
banken och ingår i den slutliga förmögenheten.

Vad händer om det blir oavgjort mellan två eller fl era spelare?

Om det blir oavgjort efter den första förmögenhetsberäkningen, vinner spelaren som har egendomen 
med högst värde (inköpspris) på spelplanen (en spelare som äger en mörkblå ruta slår till exempel en 
spelare som äger en grön ruta).

AVBRYTA DEN SENASTE TRANSAKTIONEN
Följande transaktioner kan avbrytas:

• Betala hyra

• Köpa en egendom

• Inkassera din lön när du passerar GÅ

• Betala för att slippa ut ur fängelset

• Betala avgift för platsrutan

Transaktioner på händelsekort kan INTE avbrytas.

Gå till standardskärmen och håll ned knapparna  och i ungefär fem sekunder. Ett ljud 

hörs och den relevanta informationen (saldo och/eller ägare) ändras.

Det är bara den senaste transaktionen som kan avbrytas.

Om du hamnar i skuld kan du inte avbryta den senaste transaktionen.
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Auktioner

Om en spelare hamnar på en ledig egendom och han eller hon inte vill köpa den för det pris som visas 
på spelplanen, måste egendomen auktioneras ut. 

Alla spelare kan ge ett bud, även den spelare som hamnade på rutan. 

Kom ihåg att inte ge bud och delta i auktioner om du sitter i fängelse!

Så här gör du:

1 Kontrollera hur mycket pengar du har!

2 Håll egendomskortet du vill auktionera ut mot kortläsaren.

3 Tryck på knappen så visas ikonen .

 Innan du börjar auktionen måste du känna till ett par saker.

 •  Auktionen är tidsbegränsad så du måste vara snabb!

 •  Om du vill lägga ett bud trycker du på . 
Varje gång någon rör knappen höjs budet med A20. 
Säg summan högt varje gång du trycker på knappen för att ge ett bud.

 •  Om du är den som gett det sista budet när tiden går ut, måste du köpa
egendomen till det pris som visas på skärmen.

4 Är du beredd? Tryck på  så börjar auktionen automatiskt. Nu kan budgivningen börja!

5 När auktionen avslutas måste den som gett det vinnande budet hålla sitt bankkort mot kortläsaren 
för att köpa egendomen.

6 Lägg lagfartskortet framför dig.
Placera ett hus på rutan på spelplanen.

Vad händer om ingen vill köpa? 

Det gör inget. Tryck på knappen  och fortsätt.

Vad händer om ingen hinner bjuda innan tiden tar slut?

Håll lagfartskortet mot kortläsaren igen och starta om auktionen!

20!
40!

60!
80!
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SKÄRMBILDER FRÅN ENHETEN På sidan 12 fi nns information om hur 
du avbryter den senaste transaktionen.

Start

Startskärmen visar att det är tre

spelare (i det här spelet) som har

hållit sina bankkort mot kortläsaren

för att få startsaldot på A1500.

Ledig egendom

Kungsgatan (egendom nr 16)

kostar A260.

Egendom som ägs

Flygplanet äger Kungsgatan. 

Hyresnivån är 2, vilket innebär

att hyran är A280.

Avsluta

Tryck på knappen  när den

visas så kommer du tillbaka

till standardskärmen. 

Funktionen ångrar ingen

betalning och fungerar bara

om ✖ visas på skärmen.

Standard-/startskärm

På standard-/startskärmen

visas alla spelarikoner och

deras banksaldon.

Färggrupp höjer hyran

Den gula gruppen har just blivit full.

Den ägs av två eller fl er spelare. 

Kungsgatan köptes senast och dess 

hyresnivå är 2. Vasagatan har hyresnivå 

3 och Stureplan har hyresnivå 4.

Se sidan 7.

GÅ

Inkassera A200 i lön. 

Se sidan 10.

Plats

Betala A100 och fl ytta till valfri 

egendomsruta.

Se sidan 9.

Fängelse

Betala A100 för att

slippa ut ur fängelset.

Se sidan 10.
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När du ser de här skärmarna och hör ett återkommande pip, väntar 
enheten på ett kort för att slutföra en transaktion. Skynda dig. 
Enheten återgår till standardskärmen om det dröjer för länge.

Bankkort saknas

Den sista av tre

bläddringsskärmar.

Egendomskort saknas

Den sista av tre

bläddringsskärmar.

Auktioner

Auktionens startskärm visar alla 

spelares saldon.

Auktionen pågår och 

cirklar för nedräkning visas

högst upp: 4, 3, 2 och så 1.

Ett nedräkningsljud hörs också.

Nedräkningen är snart klar.

Egendomen kommer att

säljas för M160.

Se sidan 13.

Skuldsatt

Helikoptern är skyldig A200 mer än 

han eller hon har. Helikoptern måste nu 

bestämma vilken egendom som ska 

lämnas in för att betala skulden.

Vinn

Bilen vinner med A9520

efter att båten gått i konkurs.

Viloläge/paus i spelet

Om enheten inte använts på 
fem minuter går den över i 
viloläge. Aktivera den genom 
att trycka på valfri knapp. Om 
ni har gjort en paus i spelet 

återupptas det där ni slutade.

Nytt spel/återställning

Håll ned knappen  i
ungefär fem sekunder så 
stängs enheten av. Tryck
sedan på valfri knapp för att 
starta ett nytt spel.

Volym

Håll ned knapparna  och 
samtidigt om du vill justera 
volymen. Bläddra upp 
eller ned genom fyra olika 
volyminställningar med hjälp 
av knappen  eller  Bekräfta 
valet genom att trycka på .

1. 2. 3.


