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Ofertat online janë zakonisht të 
leverdishme, por kujdes nga mashtrimet. 

 
ÇFARË MUND TË BËNI? 

 
    Përdorni faqe shitjesh  vendase kur është e mundur - keni më shumë  mundësi të zgjidhni problemet 

    Bëni kërkime - shikoni vlerësimet mbi shitësin përpara se të blini diçka. 

Përdorni karta krediti - keni më shumë mundësi t’ju rikthehen paratë. 
 

 
 

Ofertë Speciale 

 
Bli 

      Paguani  vetëm  nga shërbime pagesash të sigurta  – Po  ju    kërkojnë të 
bëni  një    pagesë  nga   një   shërbim i   caktuar  pagesash?  Mendohuni   dy  herë! 

       Paguani   vetëm  kur jeni   të lidhur  me  një  linjë  të  sigurtë  interneti  - 

shmangni përdorimin e wifi-t falas ose publik. 

 
       Paguani  vetëm  nga  pajisje  të  sigurta  –  Mbani  sistemin  operativ  dhe 

programet e sigurisë të përditësuara. 
 

     Kujdes  nga  reklamat  që  ofrojnë  oferta  të  pabesueshme  apo    mrekulli   –   Nëse  duket  shumë  e  mirë  për  të  qenë  
e vertetë, ndoshta është! 

     Një reklamë që ju thotë se keni fituar Llotarinë? Mendohuni dy herë, mund të përfitoni vetëm viruse.      

Nëse produkti nuk mbërrin, kontaktoni shitësin. Nëse nuk merrni përgjigje, kontaktoni Bankën. 
 

   !   Gjithmonë raportoni çdo dyshim për tentativë mashtrimi në polici, madje edhe 

nëse nuk jeni bërë viktimë e saj. 

MASHTRIMET ME 
BLERJET ONLINE 
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  ONLINE SHOPPING SCAMS  

 

 

Online deals are often a good buy, 

but beware of scams. 

 
 

WHAT CAN YOU DO? 

     Use domestic retail websites when possible – it will be more likely that you can sort out any problems. 

     Do your research – check reviews before buying. 

Use credit cards – you have more chances of getting you money back. 
 

 

Special Offer 
Buy 

     Pay only by using a secure payment service – Are they asking for a money 
transfer service or a wire transfer? Think twice! 

 

      Pay only when connected to a secure internet connection – avoid using 
free or open public wifi. 

 

       Pay only on a safe device – Keep your operating system and security 
software up to date. 

 

     Beware of ads offering outrageous deals or miracle products – If it sounds too good to be true, it probably is! 

     A pop-up ad stating you have won a prize? Think twice, you might just win malware. 

     If the product doesn’t arrive, contact the seller. If there is no answer, contact your bank. 
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