
Nemt og sikkert MC-lån



MC-lån fra Santander

Livet på vejen handler om at føle sig fri - fri for hverdagen, fri for begræns-
ninger og fri for bekymringer. Vi vil gerne hjælpe dig med at indfri din MC-
drøm og opleve den frihed, uden du går på kompromis med din økonomiske 
tryghed.

Derfor tilbyder Santander Consumer Bank ikke blot konkurrencedygtige og 
fleksible finansieringsløsninger. Inkluderet i dit lån kan du også få en for-
sikring, der dækker din ydelse, hvis du skulle blive ramt af arbejdsløshed, 
sygdom eller ulykke. Vi kalder det Sikkert MC-lån.

Du kender os måske allerede fra dit billån, hvor vi er blandt de førende og 
kendt for vores høje service, fleksible løsninger og ikke mindst fair priser. 
Samtidig er Santander Consumer Bank en del af Grupo Santander, der er en 
af verdens stærkeste banker.

Du kan læse mere om os og vores produkter på www.santanderconsumer.dk

Realiser drømmen

HVORFOR SKAL DU LÅNE?
• Santander Consumer Bank tilbyder 

dig konkurrencedygtig og fleksibel 
finansiering med udgangspunkt i 
MC-folkets behov

• Ved at låne igennem Santander 
Consumer Bank er du sikret en hur-
tig og fair behandling af dit lån, så 
du lettest muligt kan få opfyldt din 
MC-drøm uden at skulle bekymre 
dig om gentagne møder

• Dit MC-lån kan sikres mod ulykke 
og arbejdsløshed igennem vores 
forsikring SAFE, hvilken du kan 
læse mere om på 
www.santanderconsumer.dk

HVORDAN LÅNER DU?
Sikkert MC-lån fra Santander Con-
sumer Bank udbydes udelukkende 
i samarbejde med de danske MC-
forhandlere.

Du skal derfor blot kontakte din 
lokale MC-forhandler, der derefter vil 
hjælpe dig med at finde det lån, der 
lige præcis matcher dine behov.

Har du nogen spørgsmål omkring 
MC-lån fra Santander, er du velkom-
men til at kontakte Santander Con-
sumer Bank direkte på telefon
70 20 72 82 eller
mc@santanderconsumer.dk

- praktisk information- et trygt valg


