Vigyázzon, internetes csalók!
Az internetes kereskedelem egyre nagyobb teret hódít Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Azonban
a feltűnően kedvező árak veszélyt is rejthetnek magukban!
Az elmúlt évek során jelentős mértékben nőtt az online kereskedelem a magánszektorban is, így
megyénkben is. Egyre többen élnek az internetes vásárlás lehetőségével, nem csak hivatalos, online
üzletekben, shopokban, hanem aukciós oldalakon is előszeretettel vásárolnak.
Megjelentek azok a csalók, akik különböző
termékeket kínálnak fel eladásra a hirdetési,
aukciós, vagy éppen kereskedő oldalakon. Ezeket
a termékeket jellemzően áron alul hirdetik meg,
általában tetszetős leírással, termékajánlóval,
amellyel
már
az
elején
megpróbálják
megtéveszteni a leendő vásárlókat, sértetteket.
Az elkövetők jellemzően nem is rendelkeznek a
meghirdetett termékkel, olykor pedig a
hirdetésben szereplő áru silány másolatával
rendelkeznek csupán (például órahamisítványok,
hibás számítógép alkatrészek, úgynevezett „keleti
bóvlik”), illetve annak ellenére is fogadnak még megrendeléseket, hogy a valós tárgyat már korábban
értékesítették.
Az ilyen tételeknél mindig előre utalással kérik az áru vételárát rendezni, a feltételek leírásában
ehhez kötve tesznek arra ígéretet, hogy elküldik a terméket, ami rendszerint nem történik meg.
Amíg a pénz átutalása nem valósul meg, addig az érdeklődőkkel, leendő vásárlókkal az „eladó”
aktívan tartja a kapcsolatot, teljeskörű tájékoztatást ad, meggyőzi az ügyfeleket a tranzakció
hitelességéről, elcsitítja a kételyeket, mindenre magyarázattal szolgál. A pénz megérkezését
követően azonban ez megváltozik. A régi kommunikációs csatornák megszűnnek, az illető
elérhetetlenné válnak.
Néhány alapvető biztonsági óvintézkedés betartásával elkerülhető az áldozattá válás:
- Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weboldalról vásároljon!

- A terméket kínáló kereskedő leellenőrizhető több forrásból is! Nézzen utána ezeknek, kérjen
elérhetőségeket, referenciákat!
- Soha ne utaljon előre pénzt ismeretleneknek!
- Ha lehetőség van rá, akkor válassza az utánvételes megoldást!
- Lehetőleg vásárlás előtt győződjön meg személyesen is a termék állapotáról, megfelelő
működéséről!
- Nézzen utána a megvásárolni kívánt terméknek, annak milyen hibái lehetnek, mire kell ügyelnie
mielőtt megvenné! Elektronikus eszköznél érdemes utánanézni, rendelkezik-e hazai szervizháttérrel,
alkatrészbázissal!
Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, azonnal hívja a
rendőrséget a 112-es, vagy a 107-es segélyhívók egyikén!

Vigyázzon értékeire utazás közben is!
A kedvezőtlen őszi időjárás, illetve a jeges, ónos esővel áztatott utak, csúszós időszak
beköszöntésével egyre többen választják a tömegközlekedési eszközöket az iskolába, illetve
munkába járáshoz. A nagyobb tömegben azonban megbújhatnak olyan személyek is, akik értékek
után kutatnak az utasok zsebeiben, táskáiban.

A zsebtolvajok, zsebmetszők előszeretettel jelennek meg olyan helyeken, ahol a zsúfoltságból
adódóan észrevétlenebbül tevékenykedhetnek, azaz károsíthatják meg utastársaikat. Egy farzsebben,
nyitott táskában elhelyezett mobiltelefon, pénztárca, vagy a vonaton magára hagyott csomag vonzza
az elkövetők figyelmét. Néhány alapvető óvintézkedéssel elkerülhetővé válhatnak a kellemetlen
pillanatok.
- Értékeit, pénztárcáját, mobiltelefonját mindig gondosan tegye el ruházata belső zsebeiben, illetve
kézitáskája belső rekeszeibe!
- Soha ne tartson készpénzt, értéket a ruházat külső, gyakran használt zsebeibe, mert esetleg azt
kiránthatja onnan!

- A kézitáskáját, hátizsákját mindig gondosan cipzározza, csatolja be, mert a nyitott táskából
könnyen, észrevehetetlenül kiemelhetők az értéktárgyak!
- Vonaton, buszon utazva ne hagyja őrizetlenül kabátját, táskáját!
- Kézitáskáját, oldaltáskáját mindig maga előtt tartva hordja a tömegközlekedési eszközön, így
idegenek nem férhetnek hozzá!
- Figyelje meg környezetét! Ha gyanúsan viselkedő személyre lesz figyelmes, aki túlzott figyelmet
fordít az ön értékeire, azonnal kérjen segítséget, vagy hívjon rendőrt!
- Soha ne árulja el ismeretlen utastársainak, ha nagyobb összegű készpénzt visz magával a buszra,
vagy vonatra!
- Kellő óvatossággal kezelje ismeretlen utastársai érdeklődését, elkerülve ezzel a trükkös tolvajlást!
- Utazóbőröndjét - ha teheti - zárja le kulccsal, hogy annak tartalmához illetéktelenek ne férhessenek
hozzá még a poggyásztérben sem!
Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére meglopták, megkárosították, azonnal hívja a
rendőrséget a 112-es, vagy a 107-es segélyhívók egyikén!

