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• Dealer Direct er en online billånsansøgning som gør det muligt for kunden at ansøge om 
billån online direkte gennem bilforhandlerens hjemmeside, og blive forhåndsgodkendt til 
den konkrete bil hos den konkrete bilforhandler. 

• Kunden kan selv justere sin månedlige udbetaling og eller løbetid. 

• Det er muligt for kunden at søge både lån med Købekontrakt
og uden udbetaling Blancolån, samt tilvælge SAFE.

• Virker pt. kun på brugte personbiler med hvide plader/Privatfinansiering.

• Pt. er det kun muligt med variabel rente, men mulighed for at tilvælge Fast Rente kommer.

Hvad er Dealer Direct?
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Kort version



• Beregner automatisk billånet på den konkrete bil som kunden ønsker på hjemmesiden

• Giver ekstra kunder til bilforhandleren

• Tiltrækker kunder til butikken via den lave månedlige ydelse på hjemmesiden

• Giver gennemskuelighed for slutkunde, og dermed mere tillid overfor bilforhandleren

• Sparer bilforhandleren og slutkunden tid med ansøgningsprocessen.

• Kunden kan selv søge 24/7 online når det passer dem, og er dermed uafhængig af tid og 
sted.

• Det er trygt og nemt for kunden at søge, og kan dermed bidrage til flere kunder.

• Kunderne behøver ikke dele personlige oplysninger hos bilforhandleren mens andre 
mennesker kan høre det.

• Bilforhandleren ved på forhånd at kunden er godkendt til lånet, og kan fokusere på den 
gode bilhandel når kunden er i butikken ved at sælge ekstra udstyr og tilbehør.

• Ingen af de andre finansieringsselskaber har det. 

Unique Selling Point

11.09.20183

Dealer Direct svarer til detailhandlens selvbetjeningskasser.



For at Dealer Direct kan anvendes på en bilforhandlers hjemmeside skal der være adgang til bildata 
på deres side som kan overføres til Dealer Direct.

Sker visning af biler via en Iframe løsning som en anden leverandør stiller til rådighed, har vi oplevet 
at der ikke er direkte adgang til bildata hvorfor Dealer Direct skal sættes op i samarbejde med dem 
som stiller Iframe løsningen til rådighed.

Alt er muligt, men det kan betyde ekstra omkostninger og tid for forhandleren at få denne løsning til 
at virke på deres side, og det kan betyde, at løsningen ikke bliver sat op da der er en anden 
leverandør med i loopet.

Er der direkte adgang til bildata skulle der ikke være problemer med at tillægge Dealer Direct til  
hjemmesiden.
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Dealer Direct Vejledning fra Santander –
Information til Bilforhandleren og dets Webudbyder.



For at du som bilforhandler kan tilgå Dealer Direct skal du have en HTML fra 

Santander som indeholder det link som gør at der beregnes efter din prissætning 

I Santander24 samt at ansøgninger fra Dealer Direct kommer til dig.

Med Dealer Direct har du 

som forhandler 3 muligheder:

Du kan sætte den op så kunden 

kan beregne på hvad som helst

Du kan vise ydelse per måned som 

pris indikator i oversigt eller 

på et specifikt køretøj

Du kan vise kalkulatoren 

på bilen hvor forbrugeren

kan beregne direkte.
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Dealer Direct fra Santander – Beskrivelse



Du kan vise ydelse per måned som pris indikator i oversigt eller på et specifikt køretøj
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Dealer Direct fra Santander – Beskrivelse

Blåmetal URBANLINE, deepsea bluemetallic, navigation, 16" alufælge, 
sportslæderrat, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, 
sædevarme, parkeringssensor for og bag, tågelygter, lændestøtte, 
aluinteriørlister, kombiinstrument med udvidede funktioner, 
individual sort loftbeklædning, individual højglans sorte lister, fjernb. 
c.lås, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 4x 
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, kopholder, dellæder, 
splitbagsæde, tonede ruder, service ok, diesel partikel filter. 

Bilpris 299.900

Km 73.000

Km/l diesel 23,8

Årgang 2013

Kan designes så den passer til hjemmesiden
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Du kan vise ydelse per måned som pris indikator i oversigt eller på et specifikt køretøj

Dealer Direct fra Santander – Beskrivelse

Blåmetal URBANLINE, deepsea bluemetallic, navigation, 16" alufælge, 
sportslæderrat, multifunktionsrat, håndfrit til mobil, bluetooth, 
sædevarme, parkeringssensor for og bag, tågelygter, lændestøtte, 
aluinteriørlister, kombiinstrument med udvidede funktioner, 
individual sort loftbeklædning, individual højglans sorte lister, fjernb. 
c.lås, udv. temp. måler, højdejust. forsæde, 4x 
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, armlæn, kopholder, dellæder, 
splitbagsæde, tonede ruder, service ok, diesel partikel filter. 

Bilpris 299.900

Km 73.000

Km/l diesel 23,8

Årgang 2013

Kan designes så den passer til hjemmesiden
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Dealer Direct fra Santander – Beskrivelse

Ansøgning foregår i et beskyttet miljø styret af Santander: 
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Dealer Direct fra Santander – Proces beskrivelse

1. Kunde får en kvittering, samt mail til såvel kunde som forhandler sendes. 
2. Sagen findes derefter nu i Santander24 under Søg indkomne: 
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Dealer Direct fra Santander – beskrivelse til bilforhandleren

Sagen findes nu i Santander24/Dealerportalen under Søg indkomne: 

Og kan hentes og arbejdes videre med ligesom en gemt sag.
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Dealer Direct fra Santander – beskrivelse til bilforhandleren

Ønsker du at ændre de(n) mailadresse(r) som skal modtage en notifikation, kan dette 
gøres i Santander24

1. Under Forhandler, Stamdata i venstre menu 

2. Under E-mail på notifikation om nye 
ansøgninger

Og tryk Gem så er den sag klaret
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Dealer Direct fra Santander – Hvad gør jeg som bilforhandler?

1. Bestiller en html med div’en som er sat op på dine vilkår i Santander24 via din Key Account Manager hos Santander, hvor du også 
deler din webudybders e-mail adresse.

2. Opdater din Stamdata i S24 med de(n) e-mail(s) der skal modtage en notifikation hver gang du får en ansøgning.

3. Beslutter hvordan div’en skal bruges

4. Din Key Account Manager sender herefter e-mail til vores IT-udviklere, som sender html med div’en direkte til din webudbyder.

5. Gør div’en klar til data, Husk at der skal tillægges levering til prisen på bilen
således at beløbet er med i finansieringen

6. Din Webudbyder implementerer html med div på din hjemmeside

7. Du begynder med at modtage online ansøgninger direkte via din hjemmeside i Santander24/Dealerportalen
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Dealer Direct fra Santander – Teknisk beskrivelse

showaspricelabel=”true”

showaspricelabel=”false”
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Dealer Direct fra Santander – Teknisk beskrivelse

Kalkulation uden objekt (Motorkøretøjet)
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Dealer Direct fra Santander – Design beskrivelse

Ønsker du at se ind i vores styleguide så kan det gøres ved at hente den på det link 
som findes i html’en



• Alle forslag og spørgsmål angående Dealer Direct sendes til: Mehmet Bahadir Dagli 
mehmet.bahadir.dagli@santanderconsumer.dk eller +45 33 76 85 19

Dealer Direct opdateres løbende
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Vi modtager gerne dine forslag

mailto:mehmet.bahadir.dagli@santanderconsumer.dk


• Hvordan bliver dokumentgebyret afregnet? 

- Dokumentgebyret bliver afregnet på baggrund af din profilaftale med Santander

• Kan jeg justere merrenten på bilen?

- Nej det er ikke muligt. 

• Hvordan ændrer jeg designet på beregneren?

- Kontakt din webudbyder for ændring af design, en guide med hvordan dette gøres er sendt til dem. 

• Hvordan ved jeg når jeg modtager en ansøgning via Dealer Direct?

- Du får en e-mail notifikation, som du selv har sat op i S24 under ”Stamdata”

• Hvad gør jeg når jeg modtager en ansøgning via Dealer Direct?

- Du skal ligesom når du normalt udarbejder en ansøgning i din forretning, sende ansøgningen 
videre så vi kan behandle den. 

• Kan jeg tilpasse løbetid på bilerne hver for sig? 

- Teknisk er det muligt, men det er ikke noget vi vil anbefale da det vil være tidskrævende

• Kan jeg sætte standard udbetalingen anderledes på bilerne?

- Det er ikke muligt

FAQ til Bilforhandleren
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Opdateres løbende



• Kan kunden ikke tilvælge fast rente?

- Nej, på nuværende tidspunkt er dette ikke muligt, men vi arbejder på en løsning.

• Virker den ikke til gulpladebiler?

- Nej den virker pt. kun til personbiler på hvideplader med privatfinansiering. Vi arbejder på at udvikle den således 
den også kommer til at virke med erhvervsfinansiering. 

• Hvordan gør jeg beregneren mere mobilvenlig?

- Vi er i gang med at udvikle beregneren så den bliver mere mobilvenlig

• Kan man søge pluslån?

- Det er desværre ikke muligt at søge pluslån igennem Dealer Direct

• Kan i ikke sætte værdierne så den afviser allerede inden de indsender?

- Vi kan ikke oplyse vores kreditpolitiske værdier af konkurrencemæssige hensyn.

• Kan jeg ikke adskille leveringen fra bilens pris? 

- Nej det er ikke muligt, fordi den er en del af finansieringen. 

• Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har tekniske problemer?

- Kontakt din webudybder i første omgang, hvis ikke de kan løse det, skal de skrive til os på 
applicationdirect@santander.dk som kan hjælpe dem med teknisk support.

• Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har forslag til ændringer/tilføjelser? 

- Kontakt din Key Account Manager eller den ansvarlige på mehmet.bahadir.dagli@santanderconsumer.dk

FAQ til Bilforhandleren
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Opdateres løbende
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God 
fornøjelse


