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Indehaveren af Langeskov Kro, Ismet Altuntas, og kroens mangeårige medarbejder,
Kirsten Dons, blev kimet ned og chikaneret af den engelske fupmager. De håber, at
omtalen af det smarte svindelnummer vil kunne tjene som advarsel til andre, som bliver
kontaktet af svindlerne.
Indehaveren af Langeskov Kro, Ismet Altuntas, og medarbejder Kirsten Dons blev
chikaneret af den engelske fupmager, der dog trak følehornene til sig, da det viste sig,
at checken var stjålet.
Svindlere fik ikke succes på Langeskov Kro
Langeskov: Det var tæt på at lykkes en gruppe engelske svindlere at tage indehaveren
af Langeskov Kro, Ismet Altuntas, ved næsen - men i stedet blev det svindlerne, der fik
en lang næse.
I januar blev kroen kontaktet af en engelsk forretningsmand, der efter en del
korrespondance bestilte 10 overnatninger med fuld forplejning for 10 personer i maj.
Pris: 107.000 kroner, som manden helt af sig selv betalte med en check.
Checken blev afleveret i banken, de 107.000 kroner blev sat ind på kontoen og alle var
glade.
Checken var stjålet
Men det var en fejl at betale for hele opholdet, skrev forretningsmanden et par dage
efter, hvor han kun ville forudbetale beløbet for overnatningerne - cirka halvdelen af
beløbet.
Den anden halvdel bad han om at få overført pr. netbank til sin konto. Da det ikke skete
omgående, blev manden stedse mere agressiv i sit krav. Men samtidig fik banken
checken retur fra England - den viste sig at være stjålet.
Så Ismet Altuntas undgik at blive snydt. Men det var tæt på, at pengene var blevet
betalt, indrømmer han.
Helt skadesfri er Altuntas ikke kommet ud af miséren - da han skulle indfri checken,
havde kursen ændret sig, og det kostede kroejeren godt 3000 kroner.
- Men det er egentlig billigt sluppet, mener Ismet Altuntas.

