Policie České republiky – KŘP
Jihomoravského kraje
Dostali jste výzvu k zaplacení 3.566,- Kč?
Nic neplaťte a obraťte se ihned na policii.
Varujeme občany, aby nereagovali na podezřelou upomínku. Během dnešního dne jsme přijali
již šest stejných oznámení. Senioři našli ve schránkách obálku s výzvou k úhradě dlužné
částky 3.566,- Kč. Případy se intenzívně zabýváme a zjišťujeme, zda se nejedná o podvodné
jednání. V textu upomínky je totiž uvedeno telefonní číslo (900 850 555), na které mají
oslovení občané neprodleně zatelefonovat. Jedna paní na toto číslo ihned zatelefonovala. Byla
si jista, že nikomu nic nedluží a chtěla jen informovat, že se asi spletli. Po vytočení čísla byla
odkazována na stisknutí dalších číslic. S mobilem v ruce strávila sedm minut neustálým
dalším a dalším mačkáním tlačítek a nikoho se nedočkala. Nakonec hovor sama ukončila. Na
displeji se jí zobrazila cena za uskutečněný telefonát. Stál ji 680,- Kč. Okamžitě se proto
odebrala na policii. Na základě její zkušenosti a dalších obdobných oznámení, občany
varujeme. Nic zatím rozhodně neplaťte a už vůbec na jejich uvedené číslo nevolejte. Vezměte
obálku s dopisem a dostavte se co nejdříve na policii.
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 18. března 2014

Vyjádření Police ČR k podvodným upomínkám
Informujte své rodiny a přátele, kteří nemají přístup na internet. Při pravidelném hlášení
proběhne tato informace

Bližší informace k upomínkám, které se objevily ve Valašských Kloboukách:
Upozorňujeme na možné protiprávní jednání ze strany neznámého pachatele, který pod
hlavičkou společnosti Endemos distribution s. r. o., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1,
zasílá prostřednictvím pošty upomínku s výzvou k úhradě dlužné částky. V dopise je
výzva o neprodlené kontaktování na zákaznickou linku: +420 900 850 555.
Dopisy jsou adresovány seniorům, kdy dlužná částka je smyšlená a uvedený telefonní
kontakt je linka, jejíž hovor je účtován částkou 85 Kč za minutu.

npor. Mgr. Jaroslav Vaněk
Obvodní oddělení policie Valašské Klobouky

