
BMW-uri furate din razbunare
Pentru ca au avut probleme cu o masina, au furat doua BMW-uri ca sa se razbune pe firma.
 Patru tineri din Bucuresti au furat doua autoturisme BMW dintr-un parc auto din Şelimbar doar ca sa se
razbune pe reprezentantii firmei de vanzari si inchirieri auto. Asa au declarat organelor de cercetare cei
patru, motivandu-si gestul prin problemele avute cu firma Elite Car de la care au achizitionat un
autoturism in trecut. Ei au venit din Bucuresti cu o Dacia Logan, iar in timpul noptii au spart biroul
dealerului auto din Şelimbar de unde au luat seiful cu cheile masinilor. Au ales cheile a doua autoturisme
BMW si au plecat cu acestea din parcul auto. Au dus Loganul in parcarea de la hotel Bulevard si au
plecat spre Bucuresti, cate doi in fiecare masina. in judetul Valcea, pe DN 7, una dintre masini a fost
implicata intr-un accident si a fost parasita.

 Pentru restul filmului, anchetatorii au doua versiuni. Politistii spun ca s-au dus special la Bucuresti, i-au
saltat pe baieti si s-au intors la Sibiu pentru cercetari. Procurorii spun ca doar doi au fost prinsi de
politisti, pentru ca ceilalti doi sa vina singuri sa se predea. „Oamenii sunt tineri, sunt la prima fapta, au
cooperat, si-au recunoscut fapta, doi dintre ei s-au predat singuri. Am terminat cercetarile si vor fi trimisi
in judecata in stare de libertate ", declara Ioan Vestemean, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa
Judecatoria Sibiu. Reprezentantii Elite Car nu sunt de acord cu suspectilor pe care ii considera hoti
profesionisti si vor sa-si recupereze banii pe masina distrusa in accident. „Sunt hoti de profesie iar in
portbagajul lor au fost gasite mai multe placute de inmatriculare. Masina cu care s-au rasturnat este
distrusa in proportie de 90% ", declara Tiberius Tint, manager Elite Car.
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