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KRYMINALNI ZATRZYMALI OSZUSTÓW PRÓBOWALI WYŁUDZIĆ TELEFONY ZA 21 TYSIĘCY
Kryminalni z komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali dwóch mieszkańców Warszawy podejrzanych o wyłudzenie telefonów komórkowych o wartości ponad 21 tysięcy złotych. Sprawcy posługiwali się
fałszywymi dokumentami oraz podrobioną pieczęcią firmy. Obaj usłyszeli zarzuty, Zatrzymani działali w warunkach recydywy i grozi im teraz kara do 8 lat więzienia. Sąd zdecydował, że najbliższe
miesiące spędzą w areszcie.
Kilka dni temu kryminalni zatrzymali mężczyznę, który w trakcie odbierania kurierskiej przesyłkiposługiwał się fałszywym dowodem osobistym. Wspólnie z innym mieszkańcem Warszawy podali się
za przedstawicieli jednej z gdańskich firm przedłużyli istniejące już umowy oraz zawarli kolejne umowy z operatorem telefonii komórkowej. Sprawcy posłużyli się fałszywym dowodem osobistym i
podrobioną pieczęcią firmy. Obaj zamierzali wyłudzić cztery flagowe modele telefonów komórkowych znanej marki. Do zawarcia umowy doszło, a cztery telefony mężczyźni mieli otrzymać później
kurierską przesyłką.
Pokrzywdzony jednak zauważył wyższą niż zazwyczaj fakturę za usługi telekomunikacyjne. Zaczął wyjaśniać sprawę przez infolinię i tam dowiedział się, że rzekomo zamówił kolejne usługi oraz
telefony komórkowe. Wtedy skontaktował się z funkcjonariuszami gdańskiej policji, którzy zdobyli informacje kiedy, gdzie oraz kto ma odebrać przesyłkę od kuriera. Operacyjni zatrzymali
mężczyznę o godz. 16.00 przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku w chwili gdy odbierał telefony. Sprawca nie spodziewał się takiego obrotu sprawy i podczas zatrzymania był tak zaskoczony, że nawet
nie próbował uciekać.
Dzięki kolejnym zebranym informacjom funkcjonariusze dowiedzieli się, że mężczyzna nie działał sam. W ciągu następnych kilkudziesięciu minut policjanci zatrzymali w jednym z gdańskich hoteli
drugiego mężczyznę, który miał brać udział w tym przestępstwie.
Zatrzymani noc spędzili w policyjnym areszcie.Obaj usłyszeli zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi 8 lat więzienia. Mężczyźni byli wcześniej karani za podobne przestępstwa. Sad aresztował ich
na trzy miesiące. Funkcjonariusze uchronili pokrzywdzonego przed poniesieniem strat na ponad 21 tys. zł.
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