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Varning f?r bedragare p? Blocket.se
Den 12/7-2010 utannonserades en bil av m?rket Volkswagen passat 2,0, FSI highline kombi, ?rsmodell 2006, miltal 11 400 till ett pris av 56 000kr? p?
annonsmarknaden Blocket.se
Priset f?r den utannonserade bilen ?r ungef?r h?lften av vad den egentligen ?r v?rd.
Bilens registreringsnummer p? bilden ovan ?r delvis ?vert?ckt f?r att den inte ska kunna sp?ras i bilregistret
Telefonnummer till annons?ren saknades i annonsen, ist?llet fanns endast en e-postadress
Annonsen l?g live p? blocket? i n?gra dagar innan den f?rsvann.
Efter att annonsen f?rsvunnit fr?n blocket fick jag ett e-postmeddelande fr?n annons?ren med avs?ndare Martin Kovaks, e-post:
martkovs08@gmail.com? mer ytterligare information om bilen, att den fortfarande ?r tillsalu samt att den finns i England:
"Hi, Den 2006 Passat 2,0 FSI highline kombi ?r i bra skick. Den har mycket lite km:11 400, inte har n?gra problem alls, bara regelbundet underh?ll, full
service historik. Bilen ?r fortfarande registrerad i Sverige, aldrig varit inblandad i n?gon krash, aldrig r?kt inne i bilen, och inte har n?gon kredit kopplad
till sig. Bilen ?r fullt betalt. Jag bodde i Sverige fram till f?r 2 m?nader sedan n?r jag kom tillbaka till England d?r jag har ett litet f?retag med min bror
h?r. Jag har bil med mig h?r. Jag ?r i desperat behov av verktyg bil nu, vilket ?r mer passande f?r min typ av aktivitet nu. Det ?r d?rf?r jag beslutat att
s?lja det s? fort. Bilen k?ptes av mig fr?n Sverige och ?r fortfarande registrera sig i Sverige. L?t mig veta om du ?r intresserad att k?pa, kan vi hitta ett
s?tt att skicka tillbaka bilen till Sverige."
Blocket s?ger att de granskar alla annonser innan de publiceras. Att denna ?nd? publicerats och varit live ett par dagar innan den f?rsvann
tyder p? brister och eller sv?righeter med s?kerheten.
N?gra varningstecken:
*Om priset ?r f?r bra f?r att vara sant ?r det nog inte det heller.
*S?ljaren stressar dig till att g?ra en snabb aff?r
*Bilens registreringsnummer ?vert?ckt f?r att f?rhindra en slagning i bilregistret
*Kontaktuppgifter d?r bland annat telefonnummer medvetet utel?mnats
*S?ljaren befinner sig utomlands men lovar att skicka varan
*Betala aldrig i f?rskott!
?
Om man s?ker p? orden bedragare + blocket i s?kmotorn Google f?r man 204 000 tr?ffar vilket visar p? hur stort problemet ?r.
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