
Ansøg 

med NemID

Du får svar 

med det samme

Underskriv 

med NemID

Hør mere om dine mange mulig - 
heder ved Santander Consumer Banks  
Samarbejdspartner
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2
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Solceller med batteribank
Grøn energi og god økonomi går hånd i hånd, når du 
køber et solcelleanlæg. Og med en billig finansiering, 
får du mulighed for at komme nemt og billigt igang, 
samtidig med at du sparer mange penge. 

5 gode grunde til at vælge et solcelleanlæg

  Spar mange penge på din elregning

  Du opnår typisk 3% værdiforøgelse på din bolig

  Løft bolig-energimærket

  Du gør en kæmpe forskel for klimaet

   Egen grøn energi til din elbil/hybridbil  
og varmepumpe Lån op til 350.000 kr.

til dit nye solcelleanlæg
Et solcelleanlæg koster typisk 50-150.000 kr.,  

alt efter behov. Men uanset størrelse, så hjælper 

vi dig videre i din grønne omstilling.



Ansøg med NemID

Det har aldrig været nemmere...

Vi tager os trygt af alt det praktiske fra start til slut  
og Santander Consumer Bank sørger for finansieringen.  
Du giver blot accept og resten klarer solen.

Vidste du at solceller de sidste 5 år er faldet 

markant i pris i takt med at kvaliteten og 

holdbarheden er gået op?

I dag kan solceller med og uden batteri typisk sikre dig 
afkast i størrelsen 8-15% efter skat. Hvis solcelleanlæg-
get dimensioneres korrekt og du har et el-forbrug over de 
4.000 kwh/år, så bør du kontakte os for et godt tilbud.

Med Santander Consumer Banks total finansiering har 
beslutningen aldrig været nemmere. 

Gør noget godt for dig selv, miljøet og de kommende 
generationer. Invester grønt og sikkert.

Kun
4.99% 

rente
Opstartsgebyr 5%  

af lånebeløbet 

Kontogebyr 39 kr. om måneden 

i lånets løbetid

Købet er beregnet på et lån på 
100.000 kr. og løbetiden er 10 år.

Samlet kreditbeløb 100.000 kr. Ydelse pr. måned 1.153 kr. i 120 
måneder. Samlede kreditomkostninger 38.360 kr. Samlet tilbagebetal-
ingsbeløb 138.360 kr. Debitorrente 5,11% (Fast) ÅOP 7,06%. Forudsat 
betaling via betalingsservice.

Fortrydelsesret 14 dage. Finansiering via Santander Consumer Bank.

Er du træt af din el-regning? 

Så start med at producere din 
egen  solcellestrøm med  god 
økonomisk gevinst.

Santander Consumer Bank giver dig mulighed 
for at finansiere dit solcelleanlæg

• Finansiering ud fra dine behov
• Lån med eller uden udbetaling

Mulighed for SAFE forsikring
SAFE forsikring gør dette for dig:

•  Betaler din månedlige ydelse hvis du er fast  
lønmodtager og skulle blive arbejdsløs

•  Betaler din månedlige ydelse hvis du bliver syg  
eller kommer ud for en ulykke

• Indfrier restgæld i tilfælde af dødsfald

Der er ingen binding på forsikringen, så du bestemmer  

selv hvor længe du gerne vil have trygheden med dig. 
Undgå ubetalte regninger – tegn SAFE forsikringen  
sam tidig med dit køb.


