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FAŁSZYWY KURIER I JEGO BRAT TRAFILI ZA KRATY WIĘZIENIA
Policjanci z chojnickiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie oszustwa. Dzięki czujności jednego z mieszkańców z gminy Czersk nie doszło do popełnienia przestępstwa
na jego szkodę. Oszuści działali w ten sposób, że na portalu internetowym wyszukali ogłoszenie, gdzie oferowano do sprzedaży biżuterię, następnie przez telefon zaproponowali kupno towaru za
pomocą kuriera, a płatność miała się odbyć „ za pobraniem”. Ponadto okazało się, że zatrzymani mężczyźni byli poszukiwani w celu doprowadzenia do zakładu karnego i odbycia kary za popełnione
wcześniej przestępstwa o podobnym charakterze.
W ubiegłym tygodniu dyżurny chojnickiej komendy policji przyjął zgłoszenie, że przed kilkoma minutami prawdopodobnie doszłoby do oszustwa na jego szkodę. Z relacji zgłaszającego wynikało, że
do jego mieszkania strawił się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie kurier po odebranie biżuterii wartej kilka tysięcy złotych, którą wystawił do sprzedaży na jednym z portali
internetowych. Dzięki czujności mieszkańca gminy Czersk, któremu zachowanie mężczyzny odbierającego paczkę za poręczeniem odbioru wzbudziło podejrzenia, że może to być fałszywy
przedstawiciel firmy kurierskiej nie doszło do przestępstwa na jego szkodę. Oszust widząc, że może zostać zdemaskowany, zapewnił sprzedającego, że wszelkie dokumenty potwierdzające jego
autentyczność ma w samochodzie i za chwilę je doniesie. Jednak już nie wrócił po towar i szybko odjechał. Pokrzywdzony natychmiast o tym fakcie poinformował policję. Dyżurny przystąpił do
działania i przekazał patrolom pełniącym służbę we wskazanym rejonie informacje o uciekających oszustach. Dzięki sprawnym działaniom dwaj bracia w wieku 26 i 27 lat działający wspólnie zostali
zatrzymani chwilę po zdarzeniu przez patrol ruchu drogowego, który zauważył pędzące auto i namierzył ich podczas pomiaru prędkości. Okazało się, że to ci sami mężczyźni, którzy chwilę wcześniej
próbowali oszukać zgłaszającego. Dwaj mieszkańcy Grudziądza zostali zatrzymani. W trakcie czynności policjanci otrzymali również informacje od innego patrolu, że ci sami mężczyźni uciekając byli
uczestnikami zdarzenia drogowego. Ponadto okazało się , że oszuści są poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości w celu doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie mają odbyć karę więzienia za
przestępstwa o podobnym charakterze. Dwaj bracia trafili do policyjnego aresztu. Po zebraniu materiału dowodowego następnego dnia śledczy przedstawili podejrzanym zarzut usiłowania oszustwa
za które grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a także jeden z nich został ukarany mandatem za przekroczenie prędkości oraz wprowadzanie w błąd funkcjonariusza co do jego tożsamości.
Teraz pomimo wcześniej zasądzonych kar za popełnione wcześniej przestępstwa, mieszkańcy Grudziądza spędza kolejne lata za kratami więzienia. Policja przestrzega! Sprzedając coś na portalach
internetowych, nigdy nie pozwalajmy narzucić sobie przez kupującego sposobu dostarczenia przesyłki. Zawsze sami decydujmy o firmie przewozowej lub kurierskiej.
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