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Piotr Dziubak, rzecznik prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.  W zwi¹zku ze
wzrastaj¹c¹ liczb¹ skarg od
abonentów przygotowalimy
poradnik wideo, jak ustrzec
siê przed naci¹gniêciem na
koszty SMS. Mo¿na go obejrzeæ na naszej stronie internetowej, Facebooku i You
Tube.
Najnowszym wynalazkiem
naci¹gaczy s¹ MMS-y, czyli
SMS-y ze zdjêciem  seksownej dziewczyny albo muskularnego faceta i tekstem pamiêtasz mnie?. Naiwni odpisuj¹, za co oczywicie s³ono p³ac¹.
Pomys³owoæ oszustów
jest ogromna. Niestety, operator ma ograniczone pole
manewru, poniewa¿ jest tylko porednikiem w przekazywaniu wiadomoci i po³¹czeñ. Jeli klient czuje siê
oszukany, powinien zg³osiæ
sprawê do prokuratury  dodaje El¿bieta Sadowska,
rzecznik Plusa.
przedruk z Expressu Ilustrowanego nr 104 (6 V).

Do kosztów prywatyzacji Ministerstwo Finansów powinno
dodaæ pieni¹dze wydawane na ob³askawianie zwi¹zkowców. Ich szanta¿, lenistwo i bijatyki kosztuj¹ rocznie setki
milionów z³otych
- Z³odzieje! Daj trzy stówy i nie strajku to kilkadziesi¹t milionów
ciemniaj!  wrzeszczeli dzi z³otych. Z tego powodu rok temu
zwi¹zkowcy z KGHM Polska swoje ¿¹dania uda³o siê przeforMied. Wy³amali bramê do siedzi- sowaæ m.in. zwi¹zkowcom
by spó³ki, odpalali petardy i prze- Kompanii Wêglowej. Rekordzistapychali z ochroniarzami gro¿¹c, mi w spe³nianiu swoich zachcia¿e jeli nie dostan¹ podwy¿ek, nek bójkami i grobami s¹ jednak
jutro rozpoczn¹ strajk w³oski. Id¹ zwi¹zkowcy z KGHM. rednia
ladem zwi¹zkowców z Ja- p³aca organizatorów hucznych
strzêbskiej Spó³ki Wêglowej, któ- imprez przekroczy w tym roku 9
rzy swoim szanta¿em maj¹ spo- tys. z³. Jeli uda im siê znów przere szanse wstrzymaæ prywaty- forsowaæ swoje, mo¿e to koszzacjê firmy, która ma zadebiuto- towaæ spó³kê 200 mln z³otych.
Zanim pañstwowe w³adze
waæ na gie³dzie 30 czerwca.
Waldemar Pawlak blokuje jednak znów ugn¹ siê pod ¿¹daniami
na razie decyzjê o upublicznie- brygad z petardami, niech sobie
niu spó³ki, bo konflikt os³abi wy- przypomn¹, ¿e fatalna sytuacja
cenê. Zwi¹zkowcy z JSW, w polskim górnictwie to efekt
oprócz 10-proc. podwy¿ki, zahamowania restrukturyzacji
¿¹daj¹ dziesiêcioletnich gwaran- przez szanta¿ zwi¹zkowców.
cji zatrudnienia i zapewnienia, ¿e Dzi do zwi¹zków zawodowych
Skarb Pañstwa zachowa pakiet w Polsce nale¿y  jak wynika z
kontrolny. Teraz organizuj¹ strajk badañ CBOS  ju¿ tylko 7 prow³oski, gro¿¹ zablokowaniem cent pracuj¹cych Polaków. Za
wysy³ki wêgla. I to mimo, ¿e mini- podwy¿ki paru tysiêcy dziarskich
ster skarbu kusi za³ogê darmo- górników, którzy lubi¹ w czasie
wymi akcjami wartymi ponad mi- pracy rzucaæ puszkami z piwem,
liard z³otych, nawet po kilkadzie- musz¹ p³aciæ wszyscy.
Magdalena Krukowska Forbes
si¹t tysiêcy na g³owê.
Dla wiêtego spokoju rz¹d, jak
zwykle, pewnie ulegnie szanta¿owi. Straty z powodu doby
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Mieszcz¹cy siê przy ul. Keniga 14
(obok Biblioteki) zosta³ przeniesiony
na ul. Rakuszanki 11.
Wejcie z parkingu przy Biedronce
na ul. Warszawskiej w Ursusie.
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Jednym z najperfidniejszych sposobów naci¹gania
jest wysy³anie wiadomoci ze
zwyk³ych numerów np.
792 360 o treci, która sugeruje, ¿e nadawca to nasz
znajomy, np. co u ciebie s³ychaæ?, albo puszczanie tzw.
strza³ek (g³uchych sygna³ów).
Prawie ka¿dy odpisuje lub
dzwoni na wywietlony numer  jedni z ciekawoci inni
z grzecznoci.
Efekt? Niewiadome nabijanie kabzy oszustom, bo ka¿dy odes³any SMS i wykonane
po³¹czenie jest p³atne wed³ug
stawki tzw. Premium, czyli minimum 2,44 z³ za minutê lub
wiadomoæ. To samo dotyczy
po³¹czeñ z numerów tzw. zastrze¿onych. Po odebraniu
okazuje siê, ¿e mówi do nas
automat, który zachêca do
wys³ania wiadomoci lub
wykonania po³¹czenia.
Nie radzê odpisywaæ i oddzwaniaæ na numery, których
nie znamy  mówi Maria Piskier, rzecznik Orange i TP SA.
 Warto zamówiæ u swojego
operatora zablokowanie po³¹czeñ wychodz¹cych i wysy³anie SMS-ów na numery
Premium; dotyczy to tak¿e telefonów stacjonarnych.
Jak jeszcze mo¿na siê broniæ?
- Czytaæ dok³adnie treæ
wiadomoci, a potem je kasowaæ, nie odpowiadaj¹c.
Koszt SMS-a musi byæ zawsze podawany w materia³ach promocyjnych  radzi
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policji  zapewnia Ma³gorzata Babik, rzecznik Nenii.
- Ankieterzy i firmy wysy³kowe dzwoni¹ do abonentów,
wybieraj¹c na chybi³ trafi³
wszystkie mo¿liwe kombinacje numerów w danej strefie.
Firmy telemarketingowe wykorzystuj¹ w tym celu specjalny program komputerowy.
Nie pomaga ani zastrze¿enie numeru telefonu, ani wydanie dyspozycji, ¿eby nie by³
publikowany w ksi¹¿ce telefonicznej. Komputer mo¿e go
wybraæ i bezkarnie zadzwoniæ.
Abonencie, broñ siê sam!

reklama

prawie 5 z³ za ka¿dy SMS, który przychodzi na jego komórkê, dopóki nie dosta³ rachunku na ponad 214 z³! Odebra³
19 p³atnych SMS-ów, tzw. premium.
- To nauczy³o mnie ostro¿noci  mówi ³odzianin. 
Koniec z konkursami.
Operatorzy sieci komórkowych i stacjonarnych zapewniaj¹, ¿e nie udostêpniaj¹
danych swoich klientów innym firmom, bo zabrania im
tego prawo.
- Takie dane mo¿na przekazaæ jedynie na podstawie
decyzji s¹du, prokuratury lub
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