
Näpsä-laituri Rahoitus - Helppo ja yksinkertainen: 
 
Rahoituspäätöksen toivomallesi summalle sekä takaisinmaksuajalle voit hakea jopa ennen 
yhteydenottoa myyjääsi. Kaikki tämä mahdollistaa helpon tavan tarjota juuri sinulle sopivaa 
rahoitusratkaisua. Samalla vältät suuremman menoerän kerralla. 
 

Luottokortiton kertaluotto 

Lainasumma 350 € - 20 000 € 

Luottoaika 18 kk – 84 kk 

Ei vakuuksia tai takaajia 

Kiinteä korko ja kuukausierä 

Laskutus kuukausittain tasaerissä 

Lainan voi halutessaan maksaa takaisin aikaisemmin 

Hyväksytty luottopäätös ei vielä edellytä ostamista 
 
 

Rahoituksen hakeminen 
Sähköinen rahoitushakemus. Tunnistautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset 
tai mobiilivarmenteen. Muista lopuksi allekirjoittaa alustava rahoitussopimus sähköisesti. 
Hakemuksen pääset täyttämään verkossa ja hyväksytyn luottopäätöksen saatuasi voit 
allekirjoittaa sopimuksen vaivattomasti verkkopankkitunnuksilla. Nopeat sähköisen 
palvelun ominaisuudet takaavat sinulle nopean ratkaisun joustavaan rahoitukseen. 
Luottopäätöstä hakiessasi on sinun hyvä kuitenkin hakea tarvittavan suurta summaa, jotta 
rahoitus kattaa koko hankintahinnan. Lopullinen rahoitettava summa on myyjän jälkikäteen 
vahvistama kauppasumma. Muista tuotteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi 
toimitukseen tai asennukseen liittyen - tulee sopia erikseen myyjän kanssa. 
 
Rahoitettava Summa                KK-erä alkaen                 Sopimusaika 
 

1000€      27 €                      60 kk 
 

2000€                                                  48 €                     60 kk 
 

3000€                                68 €   60 kk 
 

4000€                         88 €                     60 kk 
 

5000€       109 €   60 kk 
 

6000€        129 €   60 kk 
 

7000€        149 €   60 kk 
 

8000€      169 €   84 kk 
 

9000€      190 €   84 kk 
 

10000€      210 €   84 kk 
 

11000€       230 €   84 kk 

https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0


 

12000€       250 €   84 kk 
 

13000€       271 €   84 kk 
 

14000€              291 €   84 kk 
 

15000€      311 €   84 kk 
 

16000€       332 €   84 kk 
 

17000€       352 €   84 kk 
 

18000€     372 €   84 kk 
 

19000€       392 €   84 kk 
 

20000€       413 €   84 kk 

 
 
 
*Näpsä-laituri ostorahoituksen kertaluotonesimerkki: 5 000 € tai 114 €/kk: 
 
Luotonmäärä 5 000 € 
Luottoaika 60 kk 
Luoton korko 7,99% 
Perustamismaksu 60 € 
Käsittelykulu 6€/kk 
Kuukausierä 108,57 €/kk 
Todellinen vuosikorko 11,51 % 
Luottokustannukset 1514,16 € 
Luottohinta 6514,46 € 
Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen.  
Palvelun tarjoaa Santander Consumer Finance Oy,  
Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki 
 

Tästä  Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 

https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://www.myyjat.fi/Pages/DealerPortal.aspx?i=%7b0cacffc0-ea69-4735-8503-c5a2585ddae6%7d&pi=0&c=Laiturirakentaminen&sc=Laiturirakentaminen&u=laen34&p=Santander1&t=0&pd=0&pp=1000&kt=0&kv=0
https://webmail.kotisivukone.fi/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=24070&_part=4

