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INFORMACJA PRASOWA

Małżeństwo podejrzane o oszustwa przy sprzedaży produktów
z podrobionymi znakami towarowymi oraz posługiwanie się podrobionymi
dokumentami
Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty przedstawiła 30 – letniemu
mężczyźnie i jego 30 – letniej małżonce zarzuty, dotyczące dokonywanych na
szeroką skalę oszustw w związku z wprowadzaniem do obrotu, oferowanych do
sprzedaży w Internecie, zegarków, biżuterii i żarników z podrobionymi znakami
towarowymi. Ponadto, małżeństwo odpowiadać będzie za posługiwanie się
sfałszowanymi dokumentami tożsamości. Podejrzanym grozi kara pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 8.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, małżeństwo trudniło się przestępczym
procederem od marca do października 2017 roku.
Jak ustalono, para zaopatrywała się w tanie produkty tj. żarniki, zegarki oraz
biżuterię z Chin, które następnie sprzedawała jako oryginalne w zawyżonych cenach
za pośrednictwem portali internetowych i serwisów aukcyjnych. Małżeństwo
rejestrowało konta bankowe oraz posługiwało się podrobionymi dokumentami
tożsamości. Były one podrobione na dane fikcyjnych osób. W nieautentycznych
dowodach wykorzystywano fotografie znanych aktorów polskich i zagranicznych.
Dokumenty te wykorzystywane były do zakładania kont bankowych, na które
następnie wpływały pieniądze, uzyskane ze sprzedaży podrobionych towarów.
Podejrzani wypłacali pozyskane środki w bankomatach. Aby uniknąć identyfikacji
używali ciemnych okularów i peruk.
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W dniu 12 października br. 30 – latkowie zatrzymani zostali przez policję
w pobliżu jednego z
przesyłki

z

urzędów pocztowych w Łodzi, wkrótce po tym jak nadali

podrobionymi

towarami

do

kolejnych

klientów.

Podczas

przeprowadzonych w ich miejscu zamieszkania przeszukań, policjanci ujawnili
dokumenty, związane z nabywaniem chińskich produktów, 172 sztuki podrobionych
zegarków znanych marek oraz sfałszowane dowody osobiste. Zabezpieczono także
laptop i inne nośniki pamięci, na których znajdowały się szczegółowe dane, dotyczące
wprowadzania do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi.
Para usłyszała zarzuty, dotyczące dokonania i usiłowania oszustw w związku
z wprowadzaniem do obrotu podrobionych produktów. Zarzucono im także
posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Podczas przesłuchania przyznali się do
dokonania zarzuconych im czynów. Trwają ustalenia mające na celu odtworzenie
rozmiaru procederu. Wstępnie szacuje się, że swoich klientów mogli oszukać na
towary o wartości nawet 250 tys. złotych. Prokurator zastosował wobec nich środek
zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Grozi im kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 8.
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