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Brevväxling med Tradera 2010-11-14 angående bedragaren Chand
Rangwani
(Alla bilagor är ej inlagda i detta dokument)
Start Citat brev ->

Hej,
Jag vill meddela att nedan angivna person är en bedragare.
Jag ropade in ett mikroskop som visade sig ha fallit isär p.g.a. att
skruvarna som höll ihop det lossnat och delarna hade skavt mot
varandra. Själva emballeringen var dock oskadd och helt korrekt.
(Jag har vittnen och fotografier som kan intyga hur det såg ut.)
Kom överens med säljaren om att skicka tillbaka varan och få
pengarna tillbaka. Säljaren vägrar dock att släppa Paysonpengarna
och returfrakten. Han har istället kommit med en massa falska
anklagelser om att jag aldrig skickat tillbaka varan, att jag skulle
stampat på varan etc etc. Tyvärr kan jag inte agera rättsligt
eftersom Payson kräver dom från svensk domstol. Någon nytta av
Paysongarantin har jag alltså inte alls.
Bedragarens identitet:
Namn: Chand Rangwani
Adress:
402 AN CHAMBERS TURNER ROAD BANDRA
400050 MUMBAI
India
Alias på Tradera: super-diamond.com
E-post: india@superbrass.com
eller
orpheus_publishing@hotmail.com
<- Slut citat brev
Svar från Tradera ->
Hej Harald!
Jag beklagar verkligen att det varit sådana problem med denna
affär.

2(4)
Som köpare har du rätt till ett objekt som överensstämmer med
objektsbeskrivning, bilder och övriga upplysningar som säljaren
lämnat före köpet. Om du får en vara som inte motsvarar detta kan
det vara grund för att häva köpet eller för att kräva att säljaren
åtgärdar felet kostnadsfritt för dig. Vilka regler som gäller för detta
varierar beroende på vad som avtalats mellan dig och säljaren och
om säljaren är privatperson eller näringsidkare.
Vi rekommenderar att ni diskuterar de olika alternativen med
varandra över telefon för att undvika eventuella missförstånd.
Det går i de allra flesta fall att lösa eventuella oklarheter på ett
smidigt sätt, men kan du och säljaren inte hitta en lösning inom en
rimlig tid bör du noga se över vad du har rätt till enligt avtalet och
de lagar som gäller. Om du vill ta del av vad som gäller enligt
köplagen eller konsumentköplagen finner du länkar här nedan.
Vi kan tyvärr inte lösa denna typ av tvister åt våra medlemmar, men
vi försöker alltid hjälpa till med råd för att ni skall kunna nå en
lösning.
Jag skulle också råda dig att höra med Payson vad som gäller om
säljaren är utländsk.
Klicka på nedanstående länk för mer information:
http://www.tradera.com/help/HelpPage.aspx?NodeID=2096
Jag hoppas det ordnar sig!
Med vänliga hälsningar
Lina på Tradera
<- Slut svar
Mitt svar ->
Hej och tack för snabbt svar!
Nej, jag har verkligen ingen lust att ringa till denne bedragare som

alltså finns i Indien! Denne person har ljugit om det mesta i 3(4)
denna affär. Att jag skulle stampat på varan, att jag inte skickat
tillbaka varan, att jag angett ett falskt Kolli-Id, att varan inte
kommit fram trots att personen signerat kvittot som jag alltså fått
en inskannad kopia på från indiska Posten.
Jag har givetvis utrett de juridiska möjligheterna … …och köplagen
och konsumentköplagen gäller bara för handel i Sverige…
När det gäller Payson så måste man alltså ha en dom från svensk
domstol vilket omöjliggör en lösning av denna tvist. Att saluföra
Payson med s.k. Paysongaranti är alltså i sig bedrägligt om någon
av parterna är stationerad utanför Sverige. Det är givetvis inte
heller rimligt att Tradera gör reklam för Payson utan att informera
om dessa begränsningar.
Det som hänt är alltså att Payson förskingrat de pengar jag
deponerat för dessa är otillgängliga för mej. Det enda Payson gjort
i detta ärende är att ha försvårat dess lösning genom att stödja
bedragaren trots att jag har vittnen och fotografier som klart visar
att mikroskopet fallit isär under transporten och skruvar låg lösa
överallt i paketet…
Ni på Tradera skulle kanske kunna be säljaren följa den svenska
köplagen och frigöra de deponerade paysonpengarna +
returfrakten för det hör kanske inte till vanligheterna att en
lögnare och bedragare följer några lagar alls…
Säljaren tycks inte ha några varor att sälja utan när ett bud erhålls
så beställer säljaren varan. Detta är inte tillåtet enligt Traderas
regler. Denna fråga har varit uppe i Fairshop och då svarade ni på
Tradera att sådan handel ej är tillåten och ska beivras. Gäller inte
dessa regler för denne bedragare? I så fall, agera!
Jag har använt Payson vid ett flertal tillfällen och det har funkat
eftersom båda aktörerna varit seriösa. Nu när jag stött på en
bedragare så funkar alltså inte Payson alls! Om en bedragare agerar
i en Paysonaffär så drar sig Payson undan möjligen med några
okunniga och arroganta kommentarer … …till den seriöse!

Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Paysons affärsidé tycks vara
att tjäna pengar på affärer
mellan seriösa aktörer då ju
någon betaltjänst inte
behövs… Blir det problem så
drar sig Payson undan… Hur
kan ni på Tradera stödja något
sådant…Jag bifogar några
dokument och en länk som
visar vad som hänt.
Bifogat 1: ”Uppdatera ditt
ärende” som visar
skriftväxlingen mellan mej och
Payson.

Bilaga 2: Brev till Paysons
styrelse sänt 2010-10-18.
Inget svar har ännu erhållits.
Länk till min tidning
MILJÖBILDER nr 2, 2010.
http://www.miljobilder.com/Ti
dningsarkiv/MILJOBILDER-1002-D_.rtf
Hälsningar
Harald Gaunitz
Storgatan 61 C
831 33 Östersund
<- Slut svar

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du
andra idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet
är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att
avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till
replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen
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