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MONOPOLY Siêu Bóng Mega là game show kiểu 
bingo hoàn toàn mới – dựa trên một trong những 
trò board game nổi tiếng nhất thế giới.

Tăng sự hào hứng với nhiều hệ số cung cấp cơ 
hội thanh toán tăng rất cao và làm cho gameplay 
thêm phần cuốn hút.

Và để hoàn toàn tận hưởng niềm vui với 
MONOPOLY – hãy tham gia Game thưởng. Bạn 
sẽ được đưa đến một bàn MONOPOLY 3D ảo, tại 
đó, MR. MONOPOLY sẽ đi quanh bàn và thu thập 

 LỢI ÍCH CHÍNH
 AThực tế tăng cường và trực tiếp
 AGameplay kiểu bingo
 AHệ số cơ hội để tăng khoản thanh 
toán.

TẠO NÊN LÀN SÓNG VỚI GAME SHOW TRỰC TIẾP MỚI NHẤT CỦA MONOPOLY

phần thưởng hệ số cho bạn.

MONOPOLY Siêu Bóng Mega đưa bạn lên 
chuyến hành trình trên sông bằng thuyền nơi 
trung tâm của mọi hành động là máy xổ số gây 
chú ý. Các số khớp nhau, các hàng đủ số và MR. 
MONOPOLY luôn sẵn sàng đồng hành với bạn!

TIỀN LỜI CHO NGƯỜI CHƠI (TỐI ƯU)
96,10%

TÀI LIỆU TIẾP THỊ

TỔNG QUAN VỀ TRÒ CHƠI

KHOẢN THANH TOÁN

CÁCH CHƠI

THIẾT BỊ

The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character as well as each of the distinctive elements of the board 
and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment. ©1935, 2022 Hasbro, Inc. All rights reserved.
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ĐẶT CƯỢC
Đặt cược từ một đến bốn thẻ Cơ hội/Ô trống. Sau 
khi bạn đặt cược, thẻ 5x5 ô bạn cược sẽ tạo các 
số từ 1 đến 60.  
Bạn có thể đổi mỗi thẻ thành thẻ Cơ hội và thẻ Ô 
trống.

THẺ CƠ HỘI/Ô TRỐNG
• Thẻ Ô trống: Ô chính giữa là “ô trống”; ô này 

đóng vai trò là số được rút và sẽ tăng tỷ lệ tạo 
một hàng.

• Thẻ Cơ hội: Ổ chính giữa được đảm bảo 
là một hệ số, nhưng ô trống có thể được thêm 
vào thẻ sau đó.

GAME CHÍNH
Sau khi hết thời gian đặt cược, MR. MONOPOLY 
sẽ kéo cần để đặt một lớp vữa ngẫu nhiên (ô 
trống) và hệ số cho thẻ của bạn. Lớp vữa đóng 
vai trò là số được rút. 

LOẠI HỆ SỐ CƠ HỘI
Hệ số được áp dụng khi một bóng hoặc nhiều 
bóng được rút tương ứng với số có hệ số trên 
thẻ. 
Có ba loại hệ số Cơ hội: Chuẩn (thanh toán được 
nhân hệ số trên hàng bất kỳ chứa số này), Hàng 
(thanh toán nếu bạn thắng hàng này) và Toàn 
cầu (mọi hàng chiến thắng trên thẻ này sẽ nhận 
thanh toán được nhân hệ số, hàng không cần 
chứa hệ số) Xem bên dưới để biết mô tả chi tiết 
về các loại hệ số khác nhau.

CÁCH CHƠI
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RÚT BÓNG VÀ SỐ
Khi Ô trống hoặc Hệ số được thêm vào các thẻ, 
rút bóng sẽ bắt đầu, trong đó 20 trên 60 quả bóng 
có số được rút từ máy xổ số. 
Nếu số của bóng được rút khớp với một số trong 
bất kỳ thẻ nào của bạn, một lớp vữa sẽ tự động 
được đặt lên số đó.
Các bóng đã rút hiển thị trên màn hình của bạn, 
bao gồm số lượng bóng còn lại để rút. 
Bóng đỏ được đánh dấu trên một hoặc nhiều 
thẻ của bạn. Bóng xám không khớp bất kỳ số nào 
trên bất kỳ thẻ nào của bạn.
Nếu bạn hoàn tất một hoặc nhiều hàng trên thẻ, 
lần cược trên thẻ đó sẽ giành chiến thắng.
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GAME THƯỞNG
Để tham gia Game thưởng, hãy đặt cược vào 
thẻ “3 số” hoặc “5 số”. Khi thời gian cược kết 
thúc, các ô trống ngẫu nhiên có thể xuất hiện trên 
thẻ “3 số” và “5 số”.
Nếu tất cả các số cho một trong hai loại cược 
được rút (ba số duy nhất cho thẻ “3 số” và bốn số 
duy nhất cho thẻ “5 số”), Game thưởng sẽ bắt 
đầu ngay sau khi tất cả 20 số được rút.
Game thưởng được chơi với hai xúc xắc. Nếu tất 
cả các số cho thẻ “3 số” được rút, xúc xắc sẽ lăn 
ba lần. Nếu tất cả các số cho thẻ “5 số” được rút, 
xúc xắc sẽ lăn năm lần.  
Nếu tất cả các số được rút cho cả hai thẻ Game 
thưởng, hai Game thưởng riêng sẽ được chơi lần 
lượt.

BÀN MONOPOLY
Bàn MONOPOLY có cùng bố cục như bàn 
MONOPOLY bình thường, với khác biệt là từng 
khu đất có đính kèm một hệ số. 
Game thưởng bắt đầu với nhà cửa và khách sạn 
được xây dựng ngẫu nhiên ở một số khu đất, sẽ 
tăng hệ số của chúng.
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CÁC Ô TRÊN BÀN
Khi xúc xắc lăn, MR. MONOPOLY sẽ đi theo số ô 
trống tương ứng trên bàn. Tổng chiến thắng 
Game thưởng của bạn sẽ hiển thị và được thêm 
vào chiến thắng Thưởng.
Nếu MR. MONOPOLY dừng lại ở Cơ hội hoặc 
Khí vận; bạn có thể thắng một phần thưởng tiền 
mặt ngẫu nhiên hoặc nhận một khoản phí.
Nếu MR. MONOPOLY dừng lại ở ô “Đi tù”; ông ấy 
sẽ di chuyển đến ô nhà tù. Bạn phải lăn được số 
đôi để ra tù. Vào tù và hoàn thành Game thưởng 
trong khi ở tù không ảnh hưởng đến chiến thắng 
Thưởng trước đó của bạn.
Bạn nhận thêm một lần lăn xúc xắc nếu lăn được 
số đôi trong Game thưởng bình thường.

THUẾ THU NHẬP
Thuế thu nhập sẽ giảm 10% chiến thắng Thưởng 
của bạn, và Thuế siêu ngạch sẽ giảm 20% chiến 
thắng của bạn nêu chiến thắng Thưởng cho 
phép.

CHIẾN THẮNG
Khi MR. MONOPOLY đi qua ô “GO”, tất cả phần 
thưởng trên bàn sẽ được nhân đôi.
Khi không còn số nào nữa, Game thưởng sẽ kết 
thúc, và tất cả chiến thắng Thưởng của bạn được 
thanh toán cùng với chiến thắng của bạn (nếu có) 
từ game Bingo.
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THÀNH PHẦN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

CƯỢC TRÊN TẤT CẢ THẺ
Đặt cược lên tất cả bốn thẻ Cơ hội hoặc Ô 
trống cùng lúc. 

ĐỔI THẺ
Nhấp để chuyển đổi giữa thẻ Cơ hội và Ô 
trống.

TỰ ĐỘNG CHƠI
Khi bạn đã đặt cược, chức năng Tự động 
chơi cho phép bạn lặp lại lần cược tương tự 
cho số vòng game đã chọn.

LẶP LẠI
Lặp lại lần cược gần nhất của bạn lên tất cả 
thẻ Cơ hội hoặc Ô trống đã mua trước đó.

THẺ CƠ HỘI
Ổ chính giữa được đảm bảo là một hệ số, nhưng 
ô trống có thể được thêm vào thẻ sau đó.

THẺ GAME THƯỞNG 
Đặt cược vào game thưởng để có cơ hội 
tham gia. 

THẺ Ô TRỐNG
Chính giữa là “ô trống”; ô này đóng vai trò là số 
được rút và sẽ tăng tỷ lệ tạo một hàng. Nhiều ô 
trống khác có thể được thêm vào sau. Hệ số 
cũng có thể được thêm vào thẻ sau.
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THÀNH PHẦN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

HỆ SỐ CHUẨN
Hệ số chuẩn chứa giá trị x10 hoặc x20.
Nếu một số có hệ số Chuẩn được rút và số 
trở thành một phần của hàng chiến thắng, 
chiến thắng của bạn cho thẻ đó được nhân 
với số lượng này. 

RÚT BÓNG
Hiển thị bóng được rút và số của chúng và 
hiển thị còn bao nhiêu bóng để rút.
Bóng đỏ được đánh dấu trên thẻ của bạn.
Bóng xám không khớp bất kỳ số nào trên bất 
kỳ thẻ nào của bạn.

HỆ SỐ HÀNG
Hệ số hàng chứa giá trị x20 hoặc x50.
Hệ số hàng được thanh toán nếu bạn tạo một 
hàng với số đã xác định. Chiến thắng thẻ của 
bạn sẽ được nhân với số lượng hệ số.

HỆ SỐ TOÀN CẦU
Hệ số toàn cầu chứa giá trị x2 hoặc x3.
Nếu bạn rút một số có Hệ số toàn cầu và có 
một hoặc nhiều hàng chiến thắng, khoản 
thanh toán của bạn cho thẻ này được nhân 
với số lượng hệ số này.
Hệ số toàn cầu nhân tất cả các hệ số khác 
(bao gồm hệ số Hàng và Chuẩn).
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CƯỢC THANH TOÁN

Thẻ Ô trống 2-39:1 mỗi hàng

Thẻ Cơ hội 2-199:1 mỗi hàng

3 số Game thưởng

5 số Game thưởng

THANH TOÁN

PHẦN TRĂM THANH TOÁN THEO LÝ 
THUYẾT
Tối ưu: 96,10%

KHOẢN THANH TOÁN
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Bạn có thể tải xuống tất cả hình ảnh và tài liệu game MONOPOLY Siêu Bóng Mega từ khu vực khách hàng của chúng tôi:
https://clientarea.evolution.com/
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