
Tilbyd dine kunder en hurtig, nem og 
sikker finansiering af energiløsninger 
gennem Santander Consumer Bank
I Solar Klima og Energi arbejder vi målrettet på at fremme den grønne omstilling  
og skabe værdi for vores kunder. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde en eksklusiv  
aftale med Santander Consumer Bank til finansiering af energiløsninger. 

EN ENKEL LØSNING MED FLERE FORDELE 

Med aftalen kan du tilbyde dine kunder finansiering af grønne energiløsninger via  
Santander, så den månedlige besparelse på driftsbudgettet kan betale for kundens  
investering. Aftalen indeholder en række fordele for dig og dine kunder:

• Konkurrencedygtige vilkår for din kunde
• Flere låntyper, beløb og løbetider
• Du får afregning direkte til din konto dagen efter levering af anlæg
• Få lukket handler direkte hos kunden

VÆLG MELLEM TRE LÅNTYPER

Lånetyper: Lavrente Lån Lavrente Lån med underkurs  Rentefri m/gebyr 
Lånebeløb: 10.000 – 350.000 kr. 10.000 – 350.000 kr. 2.000 – 60.000 kr.
Første betaling: Løbende måned + 30 dage Løbende måned + 30 dage Løbende måned + 30 dage
Løbetid: 12 – 180 mdr. 12 – 180 mdr. 10 - 30 mdr.
Rente: 4,99% 2,99% 0,00%
Oprettelsesgebyr: 5% af lånebeløbet 5% af lånebeløbet 5% af lånebeløbet
Månedsgebyr: Inkl. BS 39 kr. Inkl. BS 39 kr. Inkl. BS 39 kr.
Afregningskurs: 100% 98% 100%



SÅDAN KOMMER DU I GANG 

• Henvend dig til salgsfinansiering@santanderconsumer.dk med navn og cvr-nummer 
samt kontaktinfo. Oplys, at du er Solar-kunde, og angiv dit kundenummer. 

• Santander godkender partnerskab og sætter aftale op.  

• Opstart af samarbejde. Gennemgang af proces med mere aftales med konsulent, 
som kontakter dig.
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SÅDAN FÅR DIN KUNDE ET ENERGILÅN 

• Kunden kan søge hjemmefra eller sammen med dig som installatør.  
Kunden ansøger direkte gennem et unikt link med NemID. Du kan som  
installatør fremsende dette link direkte til kunden via mail/tilbud  
– linket kan også være synligt på jeres hjemmeside. 

• Kunden skriver beløb ind, som skal finansieres (der er mulighed for delfinansiering). 

• Kunden udfylder felterne i ansøgningen, og aftalen underskrives med NemID. 

• Når aftalen er underskrevet, kan der aftales levering og monteringsdato.  
Varerne skal være købt hos Solar, for at aftalen kan anvendes. 

• Afregning dagen efter levering af anlæg m.m. direkte til installatøren.

HAR DU SPØRGSMÅL, SÅ KONTAKT: 

Santander Consumer Bank, salgsfinansiering@santanderconsumer.dk 
Solar Klima og Energi, Mikkel Breum Ankersen, mba@solar.dk


