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INFORMACJA PRASOWA

Wniosek o tymczasowe aresztowanie 27 – letniego mężczyzny podejrzanego
oszustwa na kwotę ponad 550 000 złotych
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu wniosek
o tymczasowe aresztowanie 27 – letniego mężczyzny, który podejrzany jest
o oszustwa bądź ich usiłowanie na szkodę 29 mieszkańców różnych regionów
Polski i kwotę przekraczającą 550 000 złotych. Podejrzanemu grozi kara
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, mężczyzna wyszukiwał na portalu
internetowym, ogłoszenia osób oferujących sprzedaż wartościowych przedmiotów –
sprzętu fotograficznego, agd, rtv. Najczęściej, tuż przed weekendem kontaktował się
telefonicznie ze sprzedającymi zapewniając ich o wpłacie, która z uwagi na dni wolne
miała

zostać

zaksięgowana

później.

Następnie,

przesyłał

pokrzywdzonym

elektroniczne potwierdzenie dokonania płatności i informował, że w pobliżu miejsca
ich zamieszkania jest jego znajomy, który może odebrać towar. W tym celu
wykorzystywał nieświadomych kierowców odbywających kurs w ramach przejazdów
oferowanych w serwisie dla zmotoryzowanych. Kiedy pieniądze nie wpływały na
konto, a sprawca nie odbierał telefonu pokrzywdzeni orientowali się, że mogli paść
ofiarą oszustwa i powiadamiali policję.
W wyniku przeprowadzonych czynności, funkcjonariusze zatrzymali 27 –
letniego mężczyznę. Jest on podejrzany o oszustwa bądź ich usiłowanie na szkodę 29
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osób i kwotę przekraczającą 550 000 złotych. Wśród przedmiotów, które nabył, a za
które nie zapłacił są między innymi quady, aparat fotograficzny, dron, odkurzacz,
konsola do gier.
Podczas przesłuchania nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
Prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres
trzech miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
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