Viešas pasižadėjimas apdovanoti už suteiktą informaciją
(20 000 EURŲ)
(CK 657§ ir 660§)
dėl 65 padėklų šaldytos produkcijos (krevečių), supakuotų į kartonines dėžes,
vagystės
Nežinomi nusikaltėliai Brėmerhafene (Vokietija) 2012 m. liepos 16 ir 17 dienomis pavogė du krovininius
automobilius, kuriuose buvo iš viso 65 padėklai šaldytų krevečių. Abiejų naudotų automobilių vairuotojai
naudojosi suklastotais lietuviškais pasais, kad paliudytų savo tapatybę prekių perkrovimo vietoje. Pasai
buvo išduoti šių asmenų vardu:
1) Jonas VALAITIS

2) Andrius DAUKŠAS

Perimant krovinį, buvo naudojami šie galimai pavogti arba suklastoti puspriekabių numeriai:
VR 55434

J‐9294

XVR‐5334

HAT 278

R 1845

Nežinomi nusikaltėliai nurodė, kad jie veikia firmos „ALVOS TRANS“ (Latvija) vardu. Firmai „ALVOS
TRANS“ padaryta žala neteisėtai naudojant jos vardą.
Pavogtų prekių vertė yra kelios dešimtys eurų.
Žalą patyrusios įmonės paskelbė viešą pasižadėjimą suteikti iš viso iki 20000 eurų apdovanojimą už
informaciją, kuri padėtų atgauti tinkamas naudoti prekes. Apdovanojimo dydis yra 10% atgautų prekių
vertės, tačiau ne daugiau nei 20000 eurų. Jei bus surasti daliniai kiekiai, tuomet bus išmokama atitinkama
maksimalios sumos dalis, atitinkamai pagal atgautų prekių vertę. Jei bus pateikta informacijos iš kelių
šaltinių, apdovanojimui skirta suma bus padalinama tarp informaciją suteikusių šaltinių atitinkamai pagal tai,
kokia dalimi jų suteikta informacija prisidėjo išaiškinant nusikaltimą ir atgaunant prekes.
Kas gali suteikti naudingos informacijos apie šių prekių buvimą? Visos nuorodos ir visa informacija bus
apdorojama y p a t i n g a i s l a p t a i!
Nukentėjusieji ir įgalioti privatūs tyrėjai įrengė karštąją liniją (Hotline). Prašome naudoti šį telefono numerį,
norėdami susisiekti su mumis, arba informuokite mus žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu:
Tel.: +49 30 ‐ 55 39 73 22

El. paštas: info@transportschaden.biz

Apdovanojimas bus išmokėtas ir tuo atveju, jei Jūs pateiksite prekių atgavimui naudingos informacijos
Lietuvos, Latvijos ar Vokietijos policijai.

Informacijos apie pavogtų prekių rūšį, jų įpakavimą galite rasti sekančiame puslapyje arba interneto portale,
adresu: www.transportschaden.biz

www.transportschaden.biz/auslobungen.html

