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PODVODNÃ‰ NABÃ•DKY UBYTOVÃ•NÃ•
PondÄ›lÃ-, 07 prosinec 2015

Chcete si objednat ubytování po internetu? BuÄ•te opatrní. Podvodné nabídky ubytování mohou být pomÄ›rnÄ› sofistikované
a tÄ›Å¾ko odhalitelné. Podvodníci zneuÅ¾ívají i velké seriózní servery zprostÅ™edkující ubytování. Jak pÅ™edejít nepÅ™íjem
pÅ™ekvapení a finanÄ•ním ztrátám? PÅ™edstavte si tuto bÄ›Å¾nou situaci: vybíráte si z internetových nabídek ubytování, klik
z jednoho webu na druhý, aÅ¾ se dostanete k inzerátu na pÅ™íjemnÄ› vypadající a cenovÄ› výhodný penzion.

Jeho popis si pÅ™eÄ•tete a fotografie prohlédnete díky pÅ™iloÅ¾enému odkazu na seriózní server, který zprostÅ™edk
ubytování pÅ™ímo mezi zákazníkem a ubytovatelem. Na e-mailovou adresu uvedenou v pÅ¯vodním inzerátu
za&scaron;lete objednávku s termínem a následnÄ› dle e-mailových instrukcí po&scaron;lete bankovním pÅ™evodem
peníze. JenÅ¾e - pak komunikace ustane.
S tÄ›mito problémy se ve své praxi Ä•asto setkává Evropské spotÅ™ebitelské
centrum (ESC). Takový pÅ™ípad zaÅ¾ila i ÄŒe&scaron;ka, která po krátkém pátrání zjistila, Å¾e údajný podnikatel, inzerující
ubytování v luxusních chatách v Alpách, byl ve skuteÄ•nosti podvodník. Jako referenÄ•ní odkaz pro svoji fiktivní nabídku
zneuÅ¾il web velké irské spoleÄ•nosti, která pobyty serióznÄ› zprostÅ™edkovává pro reálné ubytovatele. Penzion daného
jména tedy existuje, ale náv&scaron;tÄ›vu této zákaznice rozhodnÄ› neÄ•ekal.
Za domnÄ›lé ubytování pÅ™itom
spotÅ™ebitelka zaplatila bankovním pÅ™evodem na úÄ•et ve Velké Británii 1450 eur, tedy pÅ™es 40 000 KÄ•. NadÄ›je dostat
peníze zpÄ›t není u internetových podvodníkÅ¯ vÄ›t&scaron;inou velká, nicménÄ› je moÅ¾né takový podvod nahlásit britské
policii na jejím serveru www.actionfraud.police.uk.
Jedinou moÅ¾ností, jak se podobných pÅ™ípadÅ¯ vyvarovat, je obezÅ™
SpotÅ™ebitelka by moÅ¾ná podvodu pÅ™ede&scaron;la, kdyby si pÅ™eÄ•etla podmínky zprostÅ™edkovatelského serveru. T
podobným situacím pÅ™edchází tak, Å¾e ve&scaron;kerá komunikace s ubytovatelem se má odehrávat pouze pÅ™es jeho
web, nikoli e-mailem mimo prostÅ™edí webu. A úhrada ubytování má probÄ›hnout prostÅ™ednictvím jeho platební brány,
nikoli bankovním pÅ™evodem na úÄ•et fyzické osoby ve Velké Británii.
V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› je vhodné zjistit si na inter
ohlasy jiných ubytovaných, ovÄ›Å™it si pravost e-mailového spojení a také to, komu pÅ™ípadnÄ› máte pÅ™evodem zaslat pen
e-mailu s podrobnostmi pro transakci stálo, Å¾e jde o platbu pÅ™ímo zprostÅ™edkovatelské spoleÄ•nosti, jako majitel úÄ•tu
ov&scaron;em byla uvedena fyzická osoba. NeÅ¾ uhradíte jakoukoli Ä•ástku, doporuÄ•ujeme do ubytovacího zaÅ™ízení i
zavolat!
Známé pÅ™ísloví Å™íká: "Dvakrát mÄ›Å™, jednou Å™eÅ¾". A pokud se jedná o va&scaron;e peníze, mÄ›Å™ila b
tÅ™ikrát... publikováno v Ä•asopise
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