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      VAROVÁNÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ             
Moravskoslezského kraje                                        
PŘED PODVODNOU FIRMOU 
 

               Tisková zpráva ze dne 21.3. 2012 
Před nedávnem vydalo Sdružení obrany spotřebitelů tiskovou zprávu, ve které 
nabádá spotřebitele k obezřetnosti při podpisu jakýchkoli smluv a  již opět  
spotřebitele varuje. Tentokrát před podvodnou firmou Wüstenrolt Group s.r.o. 

Tato společnost se sama prezentuje : „jsme velká, rychlá a seriózní společnost zabývající se 
spotřebitelským financováním, hypotékami a půjčkami v České republice. Naše obchodní síť, 
která dosahuje svými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oboru profesionální úrovně, je 
připravena Vám pomoci a vyhovět za každých okolností…..“ 

Smlouva jmenované společnosti je postavena na principu tzv. „vratné zálohy“. Firma vybírá 
vratnou zálohu 6 800 Kč i více za zprostředkování, která je vratná pouze do 14 dnů. Jakmile 
však klient tuto zálohu zaplatí, jsou po něm vyžadovány další a další dokumenty a vše je 
prodlužováno tak dlouho, až nakonec 14-denní lhůta vyprší. Tato a jiné metody jsou hlavním 
a mnohdy i jediným  příjmem všech podobných neseriozních společností. 

Za společnost Wüstenrolt Group s.r.o. se sídlem na náměstí Svobody 93/22 v Brně jedná 
Marie Holacká, ročník 1990, s trvalým bydlištěm v Koryčanech.  
Dle právničky SOS MS kraje, ing Renaty Horákové, se nabízí  k zamýšlení fakt, že v čele 
společností, zabývající se širokou škálou finančních nabídek, je na pozici jednatele tak mladý 
člověk, který nemůže mít pro tuto pozici dostatečné zkušenosti. 

V poslední době se řada lidí neváhá zadlužit a bez přemýšlení podepíšou jakoukoli smlouvu, 
jen aby získali peníze na vytouženou věc, novou kuchyň či dovolenou. 
 
Co dělat, když se rozhodneme pro půjčku? 
 
V každém případě bychom si měli smlouvu pečlivě přečíst – přesto, že je na několika 
stránkách a většinou psaná drobným písmem. Je také možné si vyžádat kopii smlouvy, 
abychom si ji mohli doma v klidu prostudovat. Zda nabídnutou smlouvu podepíšeme, či 
nikoli, je na každém z nás. Pokud však podepíšeme, přebíráme na sebe to, co jste 
podepsali. Bez ohledu, zdali jsme vše četli, rozumíme tomu, souhlasíme s tím nebo nám 
smlouvu někdo vnutil. 
 
Buďme obezřetní! Jedná se přece o naše peníze a naše dluhy!!! 
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 Kontakt: 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje 
Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582 
ostrava@sos-msk.cz 
 

Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MS kraje,                                                               , 
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584 
 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, je nezávislé, neziskové občanské sdružení, 
hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, 
lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém 
serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince       
608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského 
kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů 
a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy 
občanů.. 
 
Sídlo : 
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA 
Tel./fax : 596 111 252 
E-mail: ostrava@sos-msk.cz 
 
Poradní dny :  
Ostrava : Út: 14-16 hodin, Čt:  10-12 hodin, tel. 596 111 252 
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, tel. 605 801 362 
Český Těšín : St: 13 – 16 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 018 
Frenštát p.R. : St: 13 – 16 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270 
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309 
Opava : St: 13 – 16 hodin – každou třetí středu v měsíc, tel. 553 756 601 
Frýdek–Místek : St: 13 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 608 722 582 
 
E-mail pro spotřebitelské dotazy: poradna@sos-msk.cz 
 
Nově nás naleznete i na facebooku!!! 


