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HÍRLEVÉL 2014/01
FIGYELMEZTETÉS
Lakossági bejelentés és rendőrségi értesítés alapján, egyes direkt értékesítők, idős és
egyedülálló embereket azzal keresnek fel, hogy a nyugdíjas egyesület által szervezett, de
elmaradt program ellenére, lakcímük sorsoláson vett részt.
Hamis tájékoztatással és félrevezetéssel közlik, hogy a címzett nyert a soroláson, ennek
során a kínált termékből egyet ingyen, míg a másikat jelentős összegért átvehet.
A hamis sorsolás tényével és a valótlan hivatkozással megtévesztik önöket. A
terméket a legtöbben készpénzátvételi bizonylat és jótállási jegy nélkül fizetik ki úgy, hogy a
direkt értékesítőt nem azonosítják, elérhetőségét nem jegyzik fel. A sorsolási tényről iratot
nem kérnek. Többen 60—70 ezer forintot is kifizettek, és utólag derült ki, hogy az árú
hivatalosan több tízezer forinttal olcsóbb.
Aki úgy vásárol a lakásán, hogy számlát vagy termékazonosítót nem kér, nem kap,
esetleg a kínált árú illegális, illetve lopott, az akaratlanul is orgazdává válik.

TÁJÉKOZTATÁS
A TAPOLCA és KÖRNYÉKE HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET, nem áll
kapcsolatban direkt értékesítőkkel és kereskedőkkel, részükre címet, nevet,
telefonszámot és más azonosítót nem ad, illetve nem adhat ki.
Aki a TAPOLCA és KÖRNYÉKE HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET által
kiadott hírlevélre, vagy, programra hivatkozik a direkt értékesítés érdekében, azzal
szemben az egyesület elnöke büntető feljelentést tesz. Szervezet nevének jogosulatlan
felhasználása, azzal való visszaélés és megtévesztés miatt.

HOGYAN VÉDEKEZZÜNK
1. A direkt értékesítőt egyedül ne fogadjunk, lakásba ne engedjük be.
2. Minden esetben azonosítsuk, nevét és telefonszámát kérjük el, névjegykártyán.
A megadott telefonszámot azonnal hívjuk vissza, hogy a jelenlétében ellenőrizhessük
3. A kínált terméket azonosítsuk, kérjünk arról leírást, és jótállási jegyet.
4. A termék ellenértékéről minden esetben kérjünk számlát, a nevünkre és címünkre.
5. A kiállított számlán azonosítsuk az értékesítőt, a bemutatkozáskor közölt adatokkal.
6. Minden gyanús esetben értesítsük a rendőrséget, vagy olyan személyt, aki segíteni tud.
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