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16. prosince 2021 

Až 100 eur zpátky. Za nákupy v obchodech rozdá 

Vídeň gastropoukazy 

Kdo o nadcházejícím víkendu nakoupí v některém z vídeňských obchodů, může za odměnu 

získat poukázky do restaurace nebo kavárny ve výši až 100 eur. Vídeň tím navazuje na úspěšnou 

akci s gastropoukázkami z loňského léta a zároveň chce před Vánoci cíleně podpořit místní 

obchodníky i restauratéry. 

 

Nejméně polovinu z konečné ceny nákupu, a to až do výše 100 eur na osobu, mohou získat obyvatelé 

rakouské metropole, kteří o víkendu 18. a 19. prosince nakoupí u jednoho z vídeňských obchodníků. 

Odměna čeká ve formě již osvědčených gastropoukázek, které lze využít u místních restauratérů a 

kavárníků. 

 

„Poslední lockdown byl z epidemiologického hlediska nutným krokem k blahu a bezpečí všech, ale na 

obyvatelích Vídně zanechal stopy. O to více chci srdečně poděkovat za soudržnost a solidaritu, kterou 

všichni Vídeňané projevili,“ uvedl akci starosta města Michael Ludwig. Chystané vánoční poukázky 

označil za symbol ocenění obchodů, gastronomie i všech, kteří doposud vyčkávali s nákupy. 

„Soudržnost, vzájemný respekt a solidarita, to není jen vídeňský recept na zvládnutí koronakrize, ale 

také způsob, jak zdravě, bezpečně a v klidu prožít Vánoce,“ podotkl starosta. 

 

Na financování akce se podílí město i Hospodářská komora města Vídně, oba partneři přispěli dvěma 

miliony euro. „Prosinec je pro vídeňský obchod a gastronomii hlavní sezonou. Bohužel, i tentokrát dělá 

pandemie našim podnikům čáru přes rozpočet,“ vysvětlil motivaci pro cílenou podporu obou odvětví 

prezident hospodářské komory Walter Ruck. Poslední předvánoční víkend budou mít vídeňské obchody 

otevřeno i v neděli. 

 

Jak přesně akce funguje? 

První podmínkou akce nazvané Vánoční cukroví je uskutečnit o víkendu 18. a 19. prosince nákup ve 

vídeňských stacionárních maloobchodech. Od pondělí 20. prosince může každá osoba starší 16 let 

nahrát účtenku přes specializovaný web www.wiener-weihnachtszuckerl.at, kde budou všechna 

pravidla podrobně popsána. Do akce se počítají pouze účtenky z obchodů, které v posledním lockdownu 

byly uzavřeny (nikoli tedy supermarkety, obchody s denními potřebami, trafiky apod.). Každý se může 

účastnit pouze jednou. 

 

Maximální možná náhrada na osobu představuje 100 eur. Protože město a hospodářská komora na 

akci společně vyčlenily čtyři miliony eur, proběhne počátkem ledna pod notářským dohledem losování 

všech účtenek. Výherci budou kontaktováni písemně a odměnu ve formě voucherů po 25 eurech mohou 

uplatnit v zapojených vídeňských restauracích a kavárnách. 

http://www.eurocommpr.at
http://www.wiener-weihnachtszuckerl.at/
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Další informace 
Vídeňské gastropoukazy slaví úspěch 
 

Foto: Vánoční ulice Graben ve Vídni © Krewenka/Steinbrenner 

 

Kontakt 

Mgr. Martin Landa 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

landa@eurocommpr.cz  

+420 776 373 332 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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