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19-LATEK KOSZTEM 36 POKRZYWDZONYCH WZBOGACIŁ SIĘ
O KWOTĘ BLISKO 10 TYS. ZŁOTYCH. OSZUST INTERNETOWY
NIEBAWEM STANIE PRZED SĄDEM
Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją postawili 36
zarzutów dotyczących oszustw z wykorzystaniem sieci, 19-letniemu mieszkańcowi Szczytna.
Mężczyzna od marca do lipca 2020 roku za pośrednictwem portali społecznościowych wystawiał
na sprzedaż przedmioty, które po zrealizowanych transakcjach, nie traﬁały do nowych
właścicieli. Oszust za każdym razem podawał ﬁkcyjne dane oraz różne numery kont należące do
jego znajomych. Oferował słuchawki, telefony, damskie torebki, spodnie, buty, a nawet sztuczne
włosy. Część z pokrzywdzonych osób, aby przyśpieszyć wysyłkę wykorzystało formę szybkiej
płatności na tzw. „Blika”, jednak zakupionego towaru do chwili obecnej nie otrzymało. 19-latek
kosztem innych wzbogacił się o kwotę blisko 10 tys. złotych.
Szczycieńscy funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę w zespole do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją
zakończyli aktem oskarżenia sprawę 19-letniego oszusta internetowego. Ich wytężona praca dała wymierne efekty.
Śledczy dotarli do 36 pokrzywdzonych osób, które do chwili obecnej nie otrzymał zakupionego w sieci towaru.
Młody mieszkaniec Szczytna kosztem innych osób wzbogacił się o kwotę blisko 10 tys. złotych. Za pośrednictwem sieci
od marca do lipca 2020r. wystawiał na sprzedaż produkty, które do celowo nie traﬁały do nowych klientów. 19-latek
średnio co drugi, trzeci dzień oferował w Internecie sprzedaż m. in. torebek damskich, słuchawek do telefonu,
adidasów, dresów, tenisówek, klapek, a nawet sztucznych włosów. Był na tyle sprytny, że podawał ﬁkcyjne dane, nicki,
a pieniądze z zakończonych transakcji wpływały za każdym razem na konta jego znajomych.
Szczycieńscy śledczy po zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie, postawili 19-letniemu mieszkańcowi
Szczytna, aż 36 zarzutów. Miejscowa Prokuratura po całościowym zapoznaniu się z ich treścią skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko oszustowi.
Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi teraz nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
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