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INFORMACJA PRASOWA

Akt oskarżenia, dotyczący 186 oszustw internetowych

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do łódzkiego sądu
rejonowego akt oskarżenia przeciwko mężczyznom w wieku 26 i 34 lat,
podejrzanym o udział w oszustwach dokonywanych za pośrednictwem jednego z
portali internetowych. Ponadto, 48-latek z Płocka oskarżony jest o przestępstwo
poplecznictwa. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności - przy czym
pierwszym dwóm w wymiarze do lat 8, trzeciemu natomiast do lat 5.
Jak wynika z ustaleń, mężczyźni oskarżeni o oszustwa są informatykami
zatrudnionymi w jednej z warszawskich firm.
26-latek wykorzystując swój komputer podszył się pod dane mieszkanki Łodzi.
Zamieszczał na jednym z portali internetowych ogłoszenia, dotyczące sprzedaży
markowej odzieży sportowej.
Kobieta, której dane wykorzystywano w ogłoszeniach, zamieszkuje co prawda
w Łodzi i jest studentką, nie mieszkała jednak nigdy w akademiku UŁ, którego adres
był wskazywany. Numery telefonów podawane w ofercie sprzedaży, to numery
działające w trybie Pre – Paid.
Osoby, które zamawiały odzież jednej ze szwajcarskich firm, albo nie
otrzymywały zamówionego towaru, albo też doręczano im odzież niezgodną z
zamówieniem tj. podrobioną odzież pochodzącą z Chin. Zamienione na niej były
podrobione znaki towarowe – co potwierdził w wydanej opinii powołany biegły.
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Jak ustalono, w okresie listopad 2009 r. – luty 2010 r. doszło w ten sposób do
popełnienia aż 186 przestępstw oszustwa na szkodę 180 pokrzywdzonych i łączną
kwotę 42 232 zł.
Z informacji uzyskanych od banków wynika, że konta na które pokrzywdzeni
przelewali płatności za wylicytowany towar należały do 26 – latka i jego o 8 lat
starszego kolegi. Ten ostatni transferował pieniądze na dalsze konta.
Z kolei rolą 48 – letniego mieszkańca Płocka było przeciwdziałanie składaniu
przez niezadowolonych klientów zawiadomień do organów ścigania – przyjmował on
na adres skrzynki pocztowej odesłaną, podrobioną odzież i ją niszczył. Części z
klientów zwracał pieniądze.
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