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Varning för Internetbedragare  

Chand Rangwani 
på Tradera 

som har TraderaAlias super-diamond.com 

 
Denna äckliga person håller på med lögner, falska tillvitelser och 

bedrägerier!  
 

Och en speciell varning till Raizu(0) som bjudit på en skotsk säckpipa. Dessutom är det ju 
så att tull och moms tillkommer och det skriver hon ingenting om. 

Bedragare Chand Rangwani har snuvat mej på över 3100 kr genom lögner och falska 
anklagelser. 

Se vidare förra numret av min tidning: 
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-10-02-D.rtf 

Så här kan en betygsdialog med denna person se ut: 
Minusbetyg från en köpare: 
WARNING!!! Skräp, skit och fusk, lögner och hotfulla. Rekomenderas 

INTE!!! 
102578425: Handelsflottan Navigation Förstoringsglas Mässing, Kristall  

Köpare: tiinaa88(1122)  

399 kr   
2010-10-07 12:38  

Säljarens svar: 

DISGUASTING SWINDLER, A SHAME TO SWEDEN, KEEPS MONEY AND PRODUCT, 

BEWARE! FRAUD 
102578425  

Kommentar: Som jag sa, lögnare, värre än en häst travar!!! Och tydligen helt IDIOT också!!!  

Säljare: super-

diamond.com(399)    

Varning för Payson! 
Om man väljer Payson med Paysongaranti så förleds man att tro att detta skulle ge någon 

sorts köptrygghet men det gör det inte! Är köpare och säljare seriösa så funkar det givetvis 
men det kostar ca 5 % extra men till vilken nytta? Om någon av aktörerna är en bedragare 

så får man ingen hjälp från Payson – bara arroganta och okunniga kommentarer. De kan 
hänvisa till att man kan stämma bedragaren men observera att detta måste ske vid svensk 

domstol. Blir det problem med aktör utanför Sverige så kan man alltså känna sig blåst på 
pengarna. Men Payson klagar inte på bedragaren utan stöder denne och kastar skit på den 

seriöse! Och till slut tillfaller de deponerade pengarna Payson.  
Handla säkert så här!… 

Kolla upp personens ekonomiska situation genom att ta fram personens personnummer 

genom att ringa till Skatteverket. Kolla därefter, med hjälp av personnumret, hos 
Kronofogden om personen har några offentliga skulder. Finns sådana så gör ingen affär.  

 

När du är säljare 

så dokumentera det du packar ner. Fotografera och använd gärna vittnen. 

När du är köpare 

så dokumentera paketet och uppackningen. Fotografera och använd gärna vittnen. 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-10-02-D.rtf
http://www.tradera.com/Handelsflottan-Navigation-Forstoringsglas-Massing-Kristall-auktion_100205_102578425
http://www.tradera.com/Handelsflottan-Navigation-Forstoringsglas-Massing-Kristall-auktion_100205_102578425
http://www.tradera.com/trader/trader_grade.aspx?ftgnr=1678233
http://www.tradera.com/trader/trader_grade.aspx?ftgnr=1678233
http://www.tradera.com/Handelsflottan-Navigation-Forstoringsglas-Massing-Kristall-auktion_100205_102578425
http://www.tradera.com/trader/trader_grade.aspx?ftgnr=663894
http://www.tradera.com/trader/trader_grade.aspx?ftgnr=663894
http://www.tradera.com/trader/trader_grade.aspx?ftgnr=663894


Om adressaten ej finns på vidstående adress 

v.g. återsänd tidningen med uppgift om den 
nya adressen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du anser att affären inte gått rätt till så 
försök i första hand att komma överens. 

Om inte detta funkar och du anser att 
motparten är skyldig dej pengar så skicka 

en faktura. Du kan bara få ersättning för 

kravbrev i de fall det utformats på ett 
sådant sätt som anges i 5 § inkassolagen 

(1974:182). Det är egentligen inget 
märkvärdigt med det, man ska tydligt ange 

vad kravet gäller och tydlig sista 
betalningsdag mm. Gå sedan vidare till 

Kronofogden för indrivning. Avgiften är 
normalt 600 kr. Så här skriver 

Kronofogden: 
 

 
 

 
 

Citat-> 
Hej 

  
Om du anser att du har en fordran mot 

någon och den fordran har förfallit 

till betalning så kan du lämna in en 
ansökan om betalningsföreläggande till 

oss. Läs mer på vår hemsida där även 
ansökningsblanketten finns. 

http://www.kronofogden.se/4.14db52b102
ed4e5fe380005191.html 

http://www.kronofogden.se/blanketterbros
chyrer/blanketter/9012.4.3 

a7aab801183dd6bfd380003332.html 
  

Med vänlig hälsning 
Anders Wahlman 

Kronofogden  
<- Slut Citat 

 

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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Redaktör: Harald Gaunitz 
Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 

Östersund 
E-brev: MiljoBilderTeliacom 

(Punkt efter o och Telia, snabela efter r) 
Internetsida: http://www.miljobilder.com 

Tryck: Harald Gaunitz 

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 
Original framställt på PC och tryckt på 

laserskrivare 
 

Eftertryck tillåts om källan anges. 
 

Tidningen utkommer minst fyra gånger per 
år. 

 
Lösnummerpris 40:- 

 
Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet 

på plusgirokonto 124 59 17-8 och ange 
namn och adress på inbetalningskortet och 

att det gäller prenumeration. 

http://www.kronofogden.se/4.14db52b102ed4e5fe380005191.html
http://www.kronofogden.se/4.14db52b102ed4e5fe380005191.html
http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9012.4.3
http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9012.4.3
http://www.miljobilder.com/

