
BlackBerry Mail Away 
 Специален пакет с включен трафик за услугата BlackBerry, който можеш да 

ползваш свободно, когато пътуваш в чужбина 
 Валиден във всички мрежи на ЕС, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия и в 

препоръчителните на Македония, Сърбия, Турция и Швейцария 
 

Описание 

С BlackBerry Mail Away ползваш свободно своето Blackberry и когато си в 
чужбина.  
 
Активирай BlackBerry Mail Away, като избереш подходящия за теб пакет, който най-
добре отговаря на твоите нужди – с включени 3, 10 или 30 MB. 
 

Абонирай се: 

 през https://www.mtel.bg/roaming-change 
 с безплатен SMS* с текст ОК на кратък номер 

o 17908 за BlackBerry MAIL AWAY 3 
o 17909 за BlackBerry MAIL AWAY 10 
o 17919 за BlackBerry MAIL AWAY 30 

 през автоматичното меню на *88 в магазин на Мтел. 

Деактивация: 

Пакетите BlackBerry MAIL AWAY са активни до момента на деактивация. За да 
деактивираш, изпрати SMS с текст STOP на 17908 (за MAIL AWAY 3), на 17908 (за 
MAIL AWAY 10), на 17919 (за MAIL AWAY 30) или посети магазин на Мтел. 

* Изпращането на СМС към тези кратки номера е безплатно от България, от 
роуминг се таксува според роуминг тарифния план. 

 

Цени 

Пакет за 

BlackBerry в 

роуминг 

Цена на 

пакета 

Цена на 30 КВ 

в пакета 
Включени МВ 

BlackBerry MAIL 

AWAY 3 
2,70 лв. 0,03 лв. 3 МВ 

BlackBerry MAIL 

AWAY 10 
5,99 лв. 0,02 лв. 10 МВ 

BlackBerry MAIL 

AWAY 30 
14,99 лв. 0,01 лв. 30 МВ 

 
Всички цени са с ДДС. 

https://www.mtel.bg/roaming-change


Условия 

 Зона на валидност: всички мрежи на Европейския съюз, Лихтенщайн, 
Норвегия, Исландия и препоръчителните на Сърбия, Македония, Турция и 
Швейцария. 

 Начин на таксуване: на 30 KB. 
 Включените в пакета МВ са валидни само през BlackBerry.net (APN). 
  
 Неизползваният трафик не се прехвърля за следващ месец. 
 GPRS/UMTS трафикът се таксува според роуминг тарифния план на абоната. 
 След изчерпване на включените MB в пакета таксуването е според BlackBerry ZONE. 
 Трафикът извън посочените мрежи се таксува според BlackBerry ZONE. 
 Валидност на пакета: един таксуващ период (пакетът е активен до момента на 

деактивация). 
 


