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Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali i przedstawili zarzuty 34-letniemu mężczyźnie,
który handlował podrobionymi kontrolerami gamingowymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2
400 padów do gier o wartości blisko 450 tys. zł. Teraz nieuczciwemu sprzedawcy grozi nawet do
5 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili, że jeden z
internetowych sprzedawców działający na terenie Powiatu Tomaszowskiego może wprowadzać do obrotu podrobione
kontrolery do gier. Policjanci z tomaszowskiej komendy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej,
prowadząc dalsze działania zebrali materiał dowodowy i zatrzymali 34-letniego mężczyznę. 15 grudnia 2021 roku
usłyszał on zarzuty wprowadzania do obrotu w okresie od sierpnia 2020 roku do sierpnia 2021 roku, kontrolerów
gamingowych z podrobionymi znakami towarowymi i uczynienia sobie z tego handlu stałego źródła dochodu. Ponadto w
sklepach i ﬁrmowym magazynie posiadał ponad 2 400 sztuk tych wyrobów o łącznej wartości ponad 450 tys. złotych.
34-latek sprzedawał pady stacjonarnie na terenie powiatu tomaszowskiego, Łodzi, Bielsko-Białej i Bytomia oraz za
pośrednictwem znanych platform i sklepu internetowego. Przedsiębiorcy grozi kara ﬁnansowa oraz nawet do 5 lat
pozbawienia wolności.
Powyższy przykład doskonale pokazuje, że za pojawiającymi się na rynku sprzedaży ,,super ofertami” i ,,mega
promocjami” może kryć się oszustwo. Jeśli proponowana cena nowego, pełnowartościowego produktu, jest znacząco
niższa niż cena rynkowa to warto się zastanowić z czego to wynika i czy sprzedający nie próbuje nas oszukać.
W okresie przedświątecznym polecamy zachowanie najwyższej ostrożności oraz stosowanie kilku ważnych zasad:
weryﬁkuj sprzedawcę/usługodawcę w niezależnych źródłach, szczególną uwagę poświęć na analizę negatywnych
opinii, gdyż te mogą być miarodajnym źródłem informacji;
czytaj uważnie regulamin sprzedawcy/usługodawcy oraz sprawdzaj, czy zostały podane jego dane kontaktowe,
czy adres istnieje i czy jest widoczny na mapach internetowych;
przekazuj tylko te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia płatności i dostawy towaru lub usługi;
obserwuj czy podczas przeprowadzania transakcji nie pojawia się błąd płatności, a następnie link do jej
ponowienia, który przekieruje do podstawionej przez oszustów strony integratora płatności służącej do
wyłudzenia danych poufnych;
wybieraj platformę e-commerce lub dostawcę usługi płatniczej, który zaoferuje Ci ochronę, w przypadku, kiedy
towar lub usługa nie zostanie dostarczona lub jakość jego będzie odbiegała od zadeklarowanej w ofercie;
nie zgadzaj się na inny kontakt do płatności niż ten oﬁcjalny dostarczony przez integratora płatności (np. nie

płać poza platformą do e-handlu przelewem na nr podany w wiadomości SMS lub w czacie);
uważnie czytaj wiadomości otrzymywane z banku za pośrednictwem komunikatów SMS lub aplikacji mobilnej;
nie instaluj dodatkowego oprogramowania, które jest rzekomo wymagane z uwagi na tzw. bezpieczeństwo
płatności lub które umożliwi udzielenie Ci zdalnego wsparcia;
nie otwieraj linków przesłanych z nieznanych numerów w wiadomościach e-mail lub SMS;
jeśli zauważysz zmiany w wyglądzie strony internetowej swojego banku lub niestandardowe zachowania
wstrzymaj realizację dyspozycji i niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem za pośrednictwem infolinii;
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