Storbedragare 20 år VARNING!!!!
Jag vill varna för en 20 årig?STORBEDRAGARE (verkar att vara äldre än vad han är). Han kommer från Stenungsund, stenungsön närmare,?kan
verka i hela landet,?befinner sig även i Dingle, hos någon som kör glassbil. Han är snyggt klädd, har ny fin bil, pratar mycket bra och verkar mycket
trevlig, försatt i personlig konkurs, har polisanmälningar på sig. Vi är många som vill ha tag i denna kille. Har lämnat många skulder efter sig. Har
verkat i bilbranschen och även inom It-branschen.
Snälla ni som gör affärer. Titta alltid så att det påstådda företaget är registrerat (vem ni än gör affärer med).?Kolla gärna upp så att?företaget är
registrerat och?att det är?dennes?företags reg?nr som gäller, så att det inte står ett annat företags registrering på?det påstådda företag. När?någon
gör överföringar via internet kolla datumet, det kan flyttas fram några dagar för att sedan tas bort, när?personen kommer hem. Alltså inga pengar,
blåst och bedragen på det som köpts. Kolla person och företag mycket noga, kolla även hos polisen och kronofogden, då vet ni med säkerhet vad
som gäller. Det är inte roligt för någon som blivit blåst. Dessutom har vi utsatts för saker av denna bedragare som skulle kunnat sluta i rena
förskräckelsen (då handlar det inte om pengar), han har ljugit om mycket.? Han har hyrt en buss som han sedan har sålt vidare t ex, blåst bilfirmor
mm.?Han har inget busskörkort enligt vägverket, men buss har han kört. Han har till och med kört buss med?pojkar som spelar fotboll. SE UPP
VARNING SE UPP VARNING SE UPP!!!! Vi har kontakt med några av bilfirmorna som har blivit lurade. Vi var vän med grabben, han?lurade oss på
en bil, vi är blåsta, likaså bilfirmorna. Vi är blåsta på?25.000 kronor som var handpenning på en bil, vi har varken bil eller fått våra 25.000 kronor. Vad
göra, polisanmälan och kronofogden.
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