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Instrukcja implementacji podstron 
eRaty na stronach sklepów 
internetowych – Partnerów banku
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Wygenerowane przez Santander Consumer Bank podstrony informujące o procesie eRaty można umieszczać 
na zewnętrznych stronach Partnerów banku.

Strony do osadzenia w serwisie Partnera:
1.  Strona przedstawiająca cały proces zakupu i korzystania z kredytu ratalnego, dostępna pod adresem
 https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_proces.html
2.  Strona przedstawiająca korzyści kredytu ratalnego, dostępna pod adresem
 https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_korzysci.html
3.  Strona prezentująca zasady karencji, dostępna pod adresem
 https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_karencja.html

Iframe
W celu zagnieżdżenia ramki html na podstronie, należy w kodzie strony dołączyć następujący kod:
1. Dla strony z procesem zakupu
 <iframe

 src=”https://www.eraty.pl/o _ ratach/raty _ santanderconsumer _ proces.html”>

 </iframe>

2. Dla strony z korzyściami
 <iframe

 src=”https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_korzysci.html”>

 </iframe>

3. Dla strony z zasadami karencji
 <iframe

 src=”https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_karencja.html”>

 </iframe>

Wyświetlanie podstrony w nowym oknie
W celu wyświetlania informacji o ratach w nowym oknie przeglądarki, należy wywołać po kliknięciu w button 

bądź link funkcję javascript:
1. Dla strony z procesem zakupu
window.open(‚https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_proces.

html’,’Proces zakupu’,’directories=no,titlebar=no,toolbar=no,location=no, 

status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=800,height=500’);

2. Dla strony z korzyściami
window.open(‚https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_korzysci.

html’,’Korzyści z rat’,’directories=no,titlebar=no,toolbar=no,location=no, 

status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=800,height=500’);

3. Dla strony z zasadami karencji
window.open(‚https://www.eraty.pl/o_ratach/raty_santanderconsumer_karencja.

html’,’Zasady karencji’,’directories=no,titlebar=no,toolbar=no,location=no, 

status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=800,height=500’);
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Symulator rat
Symulator rat można podpiąć w dowolnym miejscu na stronie. Wystarczy sparametryzować poniższy link, w 
miejsce XXXX wstawiając nadany Partnerowi numer sklepu, a w miejsce YYYY – wartość towaru/towarów.

https://wniosek.eraty.pl/symulator/oblicz/numerSklepu/XXXX/wariantSklepu/1/typProduktu/0/
wartoscTowarow/YYYY

1. Symulator winien być załączony przy każdym produkcie we własnym sklepie (np. obok przycisku „do 
koszyka”), gdzie zamiast YYYY należy wstawić cenę produktu.

2. Symulator można podpiąć w koszyku, gdzie zamiast YYYY należy wstawić wartość brutto koszyka.
 W roli przycisku odsyłającego można wykorzystać przyciski dostępne na stronie https://www.eraty.pl/

bannery.html (Oblicz eRaty).

Podstrona z symulatorem
W serwisie można także umieścić podstronę z symulatorem rat.
Wystarczy wyedytować poniższy kod (zamiast znaku # należy wstawić odpowiednio sparametryzowany link 
do symulatora rat), a następnie zapisać plik jako html.

<html>

<head>

 <meta charset=”utf-8”>

 <style type=”text/css”>

  html, body{

   margin: 0px;

   padding: 0px;

  }

  #container{

   width: 725px;

   background-color: #fff;

  }

  .header{

height: 81px;

   background-image:

url(„https://www.eraty.pl/o_ratach/images/head.jpg”);

   background-position: center top;

   background-repeat: no-repeat;

   background-size: 100%;

  }

  .content{

padding: 40px 0 0 20px;

  }
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  h2{

   font-family: „tahoma”;

   font-size: 16px;

   font-weight: bold;

   color: #5f5f5f;

   line-height: 24px;

   margin-bottom: 0px;

  }

  h3{

   margin-top: 45px;

   margin-bottom: 5px;

   font-family: „tahoma”;

   font-size: 16px;

   font-weight: bold;

   color: #fe0000;

   line-height: 24px;

  }

  li{

   font-family: „tahoma”;

   font-size: 12px;

   color: #606060;

   line-height: 24px;

   list-style-type: none;

  }

ul{

   padding: 0 0 0 10px !important;

   margin: 0px !important;

  }

  p.normal{

   font-family:„tahoma”;

   font-size: 12px;

   color: #606060;

   margin: 5px auto;

   margin-left: 24px;

   line-height: 16px;

  }

  p.small{

   font-family: „tahoma”;

   font-size: 10px;

   color:#606060;

   margin-left: 24px;
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  }

  p a{

   color: #fe0000;

   text-decoration: none;

}

  .right > strong,

  .underList strong{

   font-family: „tahoma”;

   font-size: 12px;

   color: #606060;

   margin-left: 24px;

  }

  .head1{

   padding: 23px 0 0 24px;

  }

  .head2{

   padding: 39px 0 0 24px;

  }

  .head3{

   padding: 13px 0 0 24px;

  }

  .head4{

   padding: 30px 0 0 24px;

  }

  .head5{

   padding: 41px 0 0 24px;

  }

  .right

h3{

   margin: 0px !important;

  }

  h3.last{

   margin-bottom: 70px;

  }

  li span{

   line-height: 16px;

   display: inline-flex;

  }

 </style>

</head>

<body>
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 <div id=”container”>

  <div

class=”header”></div>

  <div class=”content”>

   <h2>Zakupy na raty w Santander Consumer Banku <br />

to więcej korzyści, niż myślisz!</h2>

   <h3>Oblicz wysokość raty</h3>

   <p class=”normal”><strong>

W symulatorze rat wybierz najkorzystniejszy dla Ciebie okres kredytowania 

i ewentualną wpłatę własną<sup>1</sup>. Jeśli akceptujesz przedstawione Ci 

warunki finansowe kredytu, wypełnij formularz e-wniosku i prześlij go do 

Santander Consumer Bank S.A.</strong></p>

   <p class=”small”><sup>1</sup>

Dokonanie wpłaty własnej następuje na zasadach uzgodnionych z e-sklepem, <br 

/>

np. poprzez wpłatę na rachunek bankowy e-sklepu - o szczegóły pytaj w 

e-sklepie.</p>

   <a href=”#” target=”blank”><img src=”https://www.eraty.

pl/o_ratach/images/symulator.jpg”></a>

  </div>

 </div>

</body>

</html>



www.eraty.pl

www.santanderconsumer.pl


