
DKT er YouSee ready
DKT og YouSee har indgået ny aftale omkring brugen af YouSee Ready-mærkning. Udvalgte DKT 

DOCSIS 3.1 produkter til hjemmeinstallationer kan nu bruge YouSee Ready-mærkningen, så kunder-

ne ved at de er godkendt af deres operatør. Aftalen vil medføre ændringer i måden mærkningen skal 

bruges i forhold til markedsføring, krav til ompakning af produkterne, samt produktsortimentet der må 

bruge mærkningen. Den betyder også, at alle produkter som ikke fremgår af den følgende liste, fra 1. 

september ikke længere må bære YouSee Ready-mærkningen.   

YouSee Ready

YouSee Ready er en godkendelse af produkter der henvender sig til privatkunder. Det skal ikke forveks-

les med de certificeringer TDC bruger overfor deres erhvervskunder. Godkendelsen sikrer at privatkun-

den ikke ufrivilligt køber produkter, der mindsker kvaliteten af den ydelse YouSee leverer til dem. 

DKTs YouSee Ready produkter

DKT har grundet nye krav fra YouSee i forhold til deres DOCSIS 3.1 opgradering, fået revurderet vores 

produkter henvendt mod privatkunder, og har opnået godkendelse på en række af vores DOCSIS 3.1 

produkter. Alle listede produkter skal fremover bruge YouSee Ready-mærkningen, samt have påført 

datoen 23. juni 2017. Logo filer kan downloades på DKTs hjemmeside: 

https://dktcomega.com/product/forhandlerinfo/

Forudsætningen for anvendelse af YouSee Ready-mærkningen, er at der ikke må forekomme prisstig-

ninger på baggrund af at produktet er godkendt, da produkterne skal være konkurrencedygtige i forhold 

til produkter der ikke her opnået godkendelse, samt at support på produkterne ikke udøves af YouSee, 

men af distributører og producenterne selv. 

Produkter som bærer den tidligere YouSee-mærkning

Alle produkter der bærer den gamle YouSee Ready-mærkning, må sælges med denne mærkning indtil 

den 1. september. Fra 1. september, skal alle YouSee Ready-produkter på coax-området være godkendt 

og leve op til opdaterede kravsspecifikationer. Derfor skal alle YouSee Ready-mærkninger fjernes fra 

produkter som ikke optræder på vedsendte liste.

Produkter der ikke optræder på listen over godkendte produkter kan efter annulleringen stadig bruges 

af kunderne, men de vil ikke være en del af det YouSee godkendte sortiment. Alle YouSee Ready-mærk-

ninger uden dato anses som ikke opdateret. 



Yousee Ready-godkendelsen er givet under forudsætning af, at produkterne ikke ompakkes i en sådan 

grad, at kvaliteten forringes. DKT påkalder sig retten til at godkende alle pakninger og ompakninger af 

DKT produkter, så det sikres at kvaliteten ikke forringes. Spørgsmål omkring ompakning af produkter fra 

DKT kan stilles til os på e-mail dkt@dkt.dk.

Produkt navn  Produkt type (Unique type id)
• LLFF    80707
• F-DIY    80258
• IM-DIY-S   84028
• IF-DIY-S   84029
• IM-DIY-A   84024
• IF-DIY-A   84025
• TS-A-1.5ZH   20138
• TS-A-3ZH   20139
• TS-A-5ZH   20140
• TS-A-10ZH   20141
• HCS-1-4   46255
• HCS-1-8   46257
• Freja T0B-H   52260
• Freja T0B-G   52261
• DG135OHW, 100m  00381
• DG135OHW, 25m  00384
• DG135OHW, 10m  20228
• DG135OHW, 5m  20227
• F75-L    80810

Brug af nyt YouSee Ready til markedsføring af 

produkter

Fremover skal dato for godkendelse fremgå ty-

deligt af mærkningen, så kunderne klart kan se 

det. Alle produkter hvor mærkningen skal bru-

ges på en lys baggrund, skal gøre brug af det 

sorte logo, som ses her. Alle mærkninger på 

mørke flader, skal bruge logoet i negativ. Mærk-

ningen skal såfremt det er muligt, indsættes i 

selve produktbilledet, som vist nedenfor. 

Liste over godkendte produkter

DKT forholder sig retten til at godkende brug af YouSee Ready-mærkningen i markedsføringshense-

ende. Logoerne skal bruges som de er leveret fra DKT, og der må ikke ændres i farver. Hvis du er i tvivl 

omkring brugen af YouSee Ready-mærkningen, kontakt csj@dkt.dk

Standard mærkning

Mærkning i negativ


